
 
 

 

 

   
 

 

   

 nr 6  13-06-2014   
 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.    

   
 Christer Themnér tf verkställande direktör i SBF 

Martin Lindeblad har lämnat sin post som verkställande direktör i Sjöbefälsföreningen.  
Christer Themnér är nu tf verkställande direktör i föreningen. 

 

   
 Christer Lindvall  

har tilldelats Emmerymedaljen 
Fartygsbefälsföreningens förre vd, Christer Lindvall 
har tilldelats Emmerymedaljen i första storleken. Det 
är Kungliga Patriotiska sällskapet som delar ut 
medaljen och överlämnandet ägde rum i samband 
med Sjöbefälsföreningens styrelsemöte den 11 juni. 

Christer Lindvall fick motta medaljen för sitt 
långvariga och uppskattade arbete för svenskt 
sjöbefäl, svensk sjöfart samt internationell 
sjösäkerhet. 

 

   
 

 

   

   
 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 
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   

 

   

   

http://c.plma.se/?q=57393383502350570013
http://c.plma.se/?q=57393383502350570024


   

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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