
 

   

 
 

 

   
 

 

   

 Nr 12 15-12-2015   
  

God Jul och 

Gott Nytt År! 
önskar Sjöbefälsföreningen 

 

   
 

 

   

   

 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 till SBFs kansli  

 

   

 Sjöbefälsföreningen ny medlem i Saco 
På en extrainsatt kongress den 30 november beslutade ledamöterna i Saco att bevilja Sjöbefälsföreningen 
inträde. Föreningen lämnar därmed Ledarna och blir Saco-federationens 23:e medlemsförbund vid årsskiftet. 

 

   

 @sjobefal.se 
- nya e-postadresser till Sjöbefälsföreningen och 
till SMBF Service AB 
Sjöbefälsföreningens och SMBF Service ABs personal har nya e-postadresser: förnamn.efternamn@sjobefal.se 
Den allmänna e-postadressen till föreningen är: sbf@sjobefal.se och till SMBF Service AB: smbf@sjobefal.se  

 

   

 Nya telefonnummer från den 18 december 
Från och med den fredagen den 18 december byter Sjöbefälsföreningen telefonnummer. 

Det nya numret till växeln är: 08-518 356 00 

För övriga telefonnummer se sjobefalsforeningen.se under "Om oss/kontakta oss". 

 

   

 Valförsändelsen har gått ut 
Den elektroniska valförsändelsen till valet av kongressombud har nu gått ut till de aktiva och interaktiva 
medlemmar som uppgett sin e-postadress till föreningens kansli. Din röst måste vara inskickad före den 15 
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februari 2016 kl 00.00 svensk tid då röstmottagandet stängs av automatiskt. 
Observera att det inte är möjligt att rösta på något annat sätt än genom denna personliga e-post. 

   

 Extra kongressval för nya medlemmar 
De personer som inträtt som nya medlemmar i Sjöbefälsföreningen mellan den 1 december 2015  och den 1 
februari 2016 kommer att kunna rösta på kandidater till kongressen i en extrainsatt valomgång som kommer att 
pågå mellan den 2 februari 2016 och den 15 februari 2016. Den elektroniska valförsändelsen kommer att skickas 
ut med e-post till den adress som uppgivits till medlemsregistret. Glöm inte att uppdatera din e-postadress till 
sbf@sjobefal.se 
Observera att det inte går att rösta på något annat sätt än genom den elektroniska valförsändelsen till 
den personliga e-postadressen. 

 

   

 Motioner till kongressen 
Motioner till kongressen i juni ska vara kansliet tillhanda senast den 14 mars 2016 för att kongressen säkert ska 
kunna behandla dem. 

SÅ HÄR SKRIVER DU EN MOTION 
Rubrik: Ämnet, t ex löneskillnader, kortare arbetstid, pensioner 
Text: Beskrivning av ämnet/problemet   
Avslutning: Jag/vi yrkar/hemställer att kongressen verkar för att… 
Underteckna med namn eller klubb 

 

   

 Det är enbart Sjöbefälsföreningen som tecknar avtal för sjöbefäl 
Anslutningsöverenskommelsen mellan Sjöbefälsföreningen och Ledarna har sagts upp av Ledarna och upphör 
vid årsskiftet 2015/2016 då Sjöbefälsföreningen lämnar Ledarna. 
Tänk på att det är Sjöbefälsföreningen som tecknar avtal för sjöbefäl och därmed den enda fackliga 
organisation kan företräda dig som medlem. 
Vill du fortsätta att vara medlem i Sjöbefälsföreningen behöver du inte göra någonting. 

Läs mer 

 

   

 Sjöbefälsföreningens inkomstförsäkring 
De medlemmar som idag har inkomstförsäkring hos Ledarna i försäkringsbolaget Bliwa kan utan kvalifikationstid 
flytta över den till Sjöbefälsföreningens inkomstförsäkring i Accept. Bytet måste ske senast sista januari. 
Försäkringen du har hos Bliwa via Ledarna kommer att avslutas automatiskt, oavsett om du tecknar en ny 
försäkring eller inte. Klicka på länken nedan för att teckna försäkringen hos Accept. 

Länk till Accept 

 

   

 Sjöbefälsföreningens gruppförsäkringar 
När Sjöbefälsföreningen vid årsskiftet lämnar Ledarna kommer de eventuella gruppförsäkringar du har i Bliwa att 
avslutas. Emellertid har Sjöbefälsföreningen ett avtal med EuroAccident avseende gruppförsäkringar. 

Har du idag försäkring via Ledarna i Bliwa kommer du automatiskt att föras över till motsvarande 
försäkring i EuroAccident. Villkor och villkorsskillnader mellan Bliwa och EuroAccidents 
försäkringsskydd kan du läsa mer om på hemsidan under fliken försäkringar. 

Har du ett pågående skadeärende ska du begära fortsättningsförsäkring hos Bliwa. Inga befintliga 
skador tas över av EuroAccident. Det är inget som hindrar att du är medlem i Sjöbefälsföreningen och 
har kvar en fortsättningsförsäkring i Bliwa. 

Har du en medförsäkrad till din försäkring behöver du anmäla detta till Sjöbefälsföreningen. Annars kommer den 
medförsäkrade att stå oförsäkrad from 2016-01-01. 

För dig som har en sjukvårdsförsäkring måste du vara fullt arbetsför vid byte till ny motsvarande försäkring i 
EuroAccident. Är du inte detta så ansöker du om en fortsättningsförsäkring hos 
Bliwa eller i förekommande fall hos Förenade Liv. 

Har du frågor om försäkringsvillkoren och fakturor kan du vända dig till Hjerta, som administrerar våra 
gruppförsäkringar. 
E-mailadress: gruppliv@hjerta.se eller telefon 042-131830. 
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Har du andra frågor kan du vända dig till SBFs kansli emailadress sbf@sjobefal.se eller telefon 08-598 990 85 
(efter årsskiftet 08-518 356 00). 

   

 Avtalsförhandlingar i skärgårdstrafiken 
De centrala avtalsförhandlingarna mellan Almega och Sjöbefälsföreningen inleddes under måndagen den 14 
december. 

 

   

 Förhandlingar i Destination Gotland 
Medlingsförhandlingarna med Destination Gotland har avbrutits. Förhandlingarna fortsätter nu utan medlarna. 

 

   

 Verksamhetsberättelsen för 2014 
Sjöbefälsföreningens verksamhetsberättelse i pdf-format kan beställas från föreningens kansli: sbf@sjobefal.se 

 

   

 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 
Box 12100, 102 23 Stockholm 
tel 08-598 99 085    e-post sbf@sjobefal.se   internet www.sjobefalsforeningen.se  
Nyhetsredaktör sofi.cederlof@sjobefal.se 

Klicka här för att avregistrera din adress 
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