
 
 

 

 

   
 

 

   

 nr 4  15-04-2014   
 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. 

   

   
 Tarifferna kvar i nytt avtal för skärgårdstrafiken 

Sjöbefälsföreningen har nu tecknat nytt kollektivavtal för åren 2014 och 2015 med Almega. 
Avtalet gäller skärgårdstrafiken på väst- och ostkusten. När det gäller lönepåslagen kan det nya 
avtalet läggas samman med det ettårsavtal för 2013 som nyss löpt ut. På den övriga 
arbetsmarknaden gäller en industrinorm för de tre åren 2013 till 2015 på 6,8 procent. Med det 
nya avtalet för skärgårdstrafiken får Sjöbefälsföreningen en löneutveckling på 7,5 procent, 
fördelat på följande sätt; 2013: 1,8 procent, 2014: 2,3 procent och 2015 3,4 procent. Avtalet 
innebär därför att vi kunnat slå vakt om våra medlemmars löneutveckling. 

Läs mer på vår hemsida 

 

   
 Förlikning med TT-Line 

Sjöfacken SBF och Seko Sjöfolk  har uppnått en förlikning med rederiet TT-Line efter att i slutet av 
2013 stämt rederiet för ogiltig uppsägning. För SBF:s medlemmar i TT-Line innebär det att antalet 
som varslats om uppsägning minskat från 22 till sju. I förlikningen ingår även en ekonomisk 
gottgörelse och förlängd uppsägningstid till den 15 augusti. Ombudsman Lennart Jonsson på SBF 
tror att det finns goda chanser att de som i slutändan blir övertaliga och därmed uppsagda blir 
ännu färre än sju. Till följd av förlikningen har SBF och Seko dragit tillbaka sin stämning av TT-
Line 

 

Förhandlingar i Stena 
SBF:s klubb i Stena Line fortsätter förhandla med arbetsgivaren om planerna på nedskärningar, 
som beskrevs i förra numret av SB. Förhandlingarna gäller både ett nytt lokalt avtal för driftbefälet 
och omorganisationer inom intendenturen. Enligt uppgift går förhandlingarna framåt. 

 
Oenighet om ledighetsintjänande i Destination Gotland 
Destination Gotland övergick den 1 april till ett rent färjeavtal för befälen. Samtliga befattningar 
omfattas dock inte av detta avtal på samma sätt. Det gäller icke arbetstidsreglerat befäl som 
befälhavare, teknisk chef och intendent. Oenighet råder mellan arbetsgivare och SBF avseende 
dessa befattningars ledighetsintjänande, varför förhandlingar har påkallats av SBF. 

 

   
 Sjöbefälsföreningen har bytt besöksadress 

Ledarna renoverar fastigheten på Sankt Eriksgatan och Sjöbefälsföreningens kansli har därför flyttat till 
Västmannagatan 4 vid Norra Bantorget. Renoveringen beräknas ta ca 1 år och under den tiden träffas vi på den 

 

http://c.plma.se/?q=57393383502246220019
http://c.plma.se/?q=57393383502246220020


tillfälliga adressen. 

Observera att Sjöbefälsföreningens postadress och telefonnummer INTE påverkas av flytten. 

   
 Sjöbefälsföreningens medlemsmöten våren 2014 

Föreningen håller medlemsmöten på följande orter:  

Stockholm den 12 maj kl 16.00 

Kalmar den 13 maj kl 16.00 

Helsingborg den 14 maj kl 16.00 

Göteborg den 15 maj kl 16.00 

Vi bjuder på middag efter mötena, anmäl intresse till kansliet helst två veckor innan.  
För dagordning och lokal se föreningens hemsida och tidskriften Sjöbefälen före mötet. 

 

   
 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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