
 
 

 

 

   
 

 

   

 nr 11 15-10-2014   
 Välkommen till Sjöbefälsföreningens nyhetsbrev   

   

Vår ambition är att Sjöbefälsnytt ska komma ut i mitten av varje månad med det senaste från 
Sjöbefälsföreningen. 
Glöm inte att uppdatera din e-postadress. Det gör du enkelt själv genom att logga in på  www.ledarna.se eller 
kontakta SBFs kansli så hjälper vi dig.    

   
 Sjöbefälsföreningen driver frågan om de uppsagda befälen i 

Crew Chart vidare 
Sjöbefälsföreningen har beslutat att driva frågan om de uppsagda befälen i Crew Chart Ship 
Management/Frederiet vidare. Föreningen kommer att träffa Frederiet som managerar fartygen Alcedo och 
Pandion. 

Bakgrunden är att de båda fartygen flaggats ut till Cypern. 30 svenska befäl har blivit uppsagda medan 
manskapet har fått erbjudande om att följa med under cypriotisk flagg. 

 

   
 Sjöbefälsföreningen stämmer Destination Gotland 

Sjöbefälsföreningen har stämt Destination Gotland på 100 000 kronor för avtalsbrott.  

Rederiet sade i våras upp det lokala avtalet för tekniska chefer ombord på sina färjor. Därefter tecknade man ett 
nytt avtal med sina anställda, som Sjöbefälsföreningen inte var med och förhandlade fram. Det nya avtalet 
innebär att arbetsbördan för tekniska chefer har ökat med 30-50 dagar per år utan kompensation. 

 

   
 SeaWind flaggas ut 

Tallink har meddelat att fartyget SeaWind tas ur trafik på rutten Stockholm - Åbo och sätts in på Helsingfors - 
Tallinn under estnisk flagg. 

Sjöbefälsföreningen har inlett förhandlingar. 

 

   
 Wisby Tankers flaggar ut  

Wisby Tankers fartyg Wisby Wave har flaggats ut till Malta. Inga anställda sägs upp, de erbjuds arbeten på 
rederiets övriga fartyg. 

Enligt rederiet är utflaggningen en konsekvens av den svenska sjöfartspolitiken. 

 

   
 Facklig grundkurs 

Sjöbefälsföreningens fackliga grundkurs kommer att hållas den 12-14 november på Sjöfartshotellet i Stockholm. 
För anmälan och mer information kontakta Rocio Arevalo Perez: rocio.arevalo@ledarna.se 

 

http://c.plma.se/?q=57393383502534590019
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 Herman & Sigrid Nyléns fond 

Befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller av annan 
anledning är i behov av understöd kan söka medel från Herman & Sigrid Nyléns fond. 

Ansökan ska vara Herman & Sigrid Nyléns fond, c/o Sjöbefälsföreningen, Box 121 00, 102 23 Stockholm, 
tillhanda senast den 31 oktober. 

Ansökningsblankett kan laddas ner från vår hemsida eller beställas från föreningens kansli, Inga Bergenmalm, 
tel 08-598 99 149. 

 

   
 Verksamhetsberättelsen 2013 

Sjöbefälsföreningens verksamhetsberättelse för 2013 i digital version kan beställas från kansliet, 
e-post: sbf@ledarna.se 

 

   
 Sjöbefälsföreningen har bytt besöksadress 

Ledarna renoverar fastigheten på Sankt Eriksgatan och Sjöbefälsföreningens kansli har därför flyttat till 
Västmannagatan 4 vid Norra Bantorget. Renoveringen beräknas pågå till december i år och fram tills dess träffas 
vi på den tillfälliga adressen. 

Observera att Sjöbefälsföreningens postadress och telefonnummer INTE påverkas av flytten. 

 

   
 Följ oss på även på vår hemsida och på Facebook och Twitter   
 Du kan även få aktuell information 

från Sjöbefälsföreningen på vår 
hemsida och på vår Facebooksida. 
På FB-sidan kan du också lägga in 
egna kommentarer till föreningen  

 

   eller till kollegor. 
På Twitter lägger vi varje dag ut 
tweets som länkar dig vidare till 
intressanta sjöfartsrelaterade 
artiklar och händelser över hela 

 

   världen. 
Du når våra Facebook- och 
Twittersidor enklast via direktlänkar 
på vår hemsida 
www.sjobefalsforeningen.se   

 

   

   

   

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN - en förening inom Ledarna 
Box 12100, 102 23 Stockholm 
tel 08-598 99 085    e-post sbf@ledarna.se    internet www.sjobefalsforeningen.se  
Nyhetsredaktör marie.halvdanson@ledarna.se 

Klicka här för att avregistrera din adress 
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