
KANDIDATER 
TILL KONGRESSEN
Här presenteras de som kandiderar till ombud på Sjöbefälsför-
eningens kongress 2-4 juni 2020.  Ordningen på kandidaterna 
har lottats. Kandidaterna har fått två frågor:
1. Vilka är de viktigaste frågorna för Sjöbefälsföreningen att job-
ba med de kommande fyra åren?
2. Varför ska medlemmarna rösta på just dig?
För att rösta, tryck på länken i mailet som du har fått. Där kryssar 
du i de kandidater du vill rösta på, dock minst 1 och högst 35.

1. GÖRAN MOE, 
befälhavare Färjerederiet
1. Att kvinnor/män går till 
sjöss för nu är det snart inga 
kvar. Börjar bli svårt att få tag 
på folk.

2. Har jobbat till sjöss i många år och job-
bar i Färjerederiet sen 2004.

2. REINE PETTERSSON, 
tekniskt befäl Destination Gotland

3. TORKEL SKARSGÅRD, 
2:e fartygsingenjör TT-Line
1. Att man inte rör våra pen-
sionsförmåner.
2. Intresserad och erfarenhet 
av fackligt arbete.

4. HELEN NORDIN, 
tekniskt befäl

5. PATRIK ROTHOFF, 
köksmästare Stena Line
1. De viktigaste frågorna för 
mig är att arbeta med att för-
hindra mer utflaggning och att 
vi behåller en stark arbets-

marknad för oss svenska sjöbefäl, samt 
ett förbättrat arbetsklimat i våra fartyg.

6. OLIVER DAVIDSSON, 
2:e fartygsingenjör Stena 
Line
1. Svenska sjöjobb. Att få till 
en uppdatering av sjöanställ-
das skatteregler.

2. Jag vill hjälpa till att förbättra för mina 
kollegor runt om på de svenska fartygen.

7. TIA LINDSTRÖM,
intendenturbefäl, Tallink Silja 
1. Tycker att det är viktigt att vi 
på föreningen har ombudsmän 
med brett kunnande som kan 

stöda oss som arbetar fackligt på fartygen.
2. Har jobbat många år till sjöss och även 
fackligt. Har bra insikt i intendenturfrågor 
samt ett brett kontaktnät inom branschen.

8. MIKAEL HOLST MATTSSON, 
2:e fartygsingenjör Stena Line

9. WIKTOR HOANG STENMAN, 
supervisor hotell Stena Line
1. Jag är för stunden inte väl-
digt insatt i SBF:s agenda, jag 
söker kongressombudsmanna-
skap för att lära. Men konkret 

tror jag det blir viktigt att jobba med sam-
verkan, detta för att möta de politiska för-
ändringar som sker. Vi ser redan nu kon-
sekventa attacker på så kallat 
arbetaryrken. Detta kommer spilla över 
på tjänsteman- och akademikerförbund, i 
synnerhet i en internationell konkurrenssi-
tuation. Se bara på fartyget Rix Emerald. 
SBF måste vara redo att ta den fighten.

10. JOHAN BONANDER, 
befälhavare Styrsöbolaget  

11. ROBERT BERNTSSON, 
befälhavare Färjerederiet

12. PETER NIELSEN, 
överstyrman/befälhavare Stena Line 

1. Att vi fortsätter att sam-
arbeta för en stark svensk sjö-
fart. Även om vi inte alltid de-
lar uppfattning i detaljfrågor 
så gynnar det oss alla i bran-

schen om vi försöker hitta en gemensam 
väg framåt där man också värdesätter be-
sättningen ombord som en viktig resurs.
2. Jag är relativt oerfaren inom det fackli-
ga arbetet men har varit väldigt engage-
rad inom andra områden som till exempel 
utbildningar, säkerhet med mera som jag 
hoppas kunna bidra med.

13. IZABELLA MANSIKKAMÄKI, 
supervisor/Hotell Stena Line 
1. Att tillsammans arbeta för 
våra medlemmars intressen 
när det gäller arbetsmiljö, 
pensioner och kompetens-

utveckling.
2. Som nytt befäl kunna komma in med 
fräscha ögon.

14. KENNETH ERIKSSON, 
linjelots Viking Line
1. Avtal- och arbetsmiljöfrågor. 
Främja ökad kompetens, led-
arskap och förbättrad samver-
kan. 

2. För att fungera som en samlande kraft i 
fackliga frågor.

15. ANDERS FRYCKSTEDT, 
befälhavare Blidösunds- 
bolaget 
1. Vara ett enat och starkt 
förbund som har en viktig 
roll i alla dessa upphandling-

ar. Vara en stark motpart till arbets-
givarna för att få rättvis balans i arbets-
miljö, bemanning, utbildning, löner 
etcetera.

16. JOSEFIN LARSSON 
befälhavare Trafikverket

17. MIKAEL HELLBECK, 
Indipendent Surveyor (Ow-
ners Representative) för 
OJV (Objective-Offshore & 
Energy Scandinavia AB).
1. Safety never rest!

2. Folk tyr sig ofta till mig när det kom-
mer till personliga frågor och jag har 
ett tidigare engagemang i förbundet 
samt har gått på kurs hos er. Jag har 
mycket att lära, men tillsammans så 
kommer vi att hitta rätt.



18. PATRIK BERNDTSSON, 
elingenjör Stena Line
1. Allt som gagnar svensk sjö-
fart och svenska sjömän. 
2. Känner mig redo att ta tag i 
den här biten och aktivera mig.

19. HENRIC KARLSSON, 
befälhavare/överstyrman i 
Färjerederiet Visingsöleden
1. Viktigaste frågan att jobba 
med är att säkra upp rekryte-
ringen av nytt sjöfolk.

2. Jag har en bred erfarenhet av både 
utesjöfart och närsjöfart/skärgårdstrafik.

20. ROLF FRANZÉN, 
befälhavare Färjerederiet 
Ljusteröleden
1. Fortsätta med arbetet att 
förbättra arbetsmiljön om-
bord. För mig som jobbar 

inom Trafikverket/Färjerederiet är det vik-
tigt att kompetens och erfarenhet ska 
vara lönegrundande. Det är viktigt att 
höja ersättningen för obekvämt arbete 
(OB), vilket gynnar alla mina arbetskamra-
ter oavsett befattning.
2. Det valet får medlemmarna göra själva. 
De som känner mig vet vad jag står för och 
åstadkommit fackligt tidigare.

21. NILS BRANDBERG, 
befälhavare Färjerederiet
1. Jag tycker att Sjöbefälsför-
eningen främst måste arbeta 
för två saker, bättre villkor för 
branschen så det svenskflag-

gade tonnaget ökar och fler behöver vilja 
utbilda sig för att arbeta till sjöss.
2. Som kongressombud kommer jag  
att bidra med erfarenhet från både 
 passagerarfartyg samt RORO samt 
skärgårds trafik i Stockholms skärgård. 
Samt framför allt med erfarenhet från min 
roll som ordförande för Färjerederiklub-
ben och som ordförande för Saco-S i 
Trafik verket från den statliga sidan av 
branschen.

22. ERIK ÅKERMAN, 
befälhavare Blidösundsbolaget  

1. Jag tycker frågor inom skär-
gårdstrafiken, framför allt de 
som rör arbetsmiljön, är viktiga. 
2. För att jag kommer ta upp 
och bevaka frågor inom skär-

gårdstrafiken.

23. MELKER NELSON, 
1:e fartygsingenjör/teknisk 
chef Stena Line
1. Pensioner, arbetsrätten och 
skattefrågor.

2. Verka för att kollegor är informerade 
om sina fackliga rättigheter.

24. CARL-JOHAN OLOFSSON, 
befälhavare Trafikverket

25. BIRGITTA ROSANDER, 
intendenturbefäl Stena Line

26. PATRIK SUNDQUIST, 
teknisk chef Floatel Service
1. Då sjöfartsbranschen är i stort behov av 
mer personal så behöver något göras för 
att locka personal hit, ett av dem är att de 
anställda skall få bättre förmåner.
2. Jag har jobbat i över 20 år, de senaste 14 
åren som teknisk chef och är hyfsat påläst.

27. ÅKE KARLSSON, 
elektroingenjör Stena Line

28. ANN ERIKSSON, 
befälhavare Färjerederiet
1. Klimatet och arbetsmiljön 
ombord. Att få ner stressnivå-
erna för besättningar, på 
grund av den ökande arbets-

bördan, och minska den långvariga trött-
heten, fatigue. 
2. Jag är driven och gillar att diskutera, 
men framförallt så gillar jag att nörda in 
mig i regler och är inte rädd för att ifråga-
sätta när vi inte får det vi har rätt till.

29. KARIN ÅSLUND, 
befälhavare

30. MIKAEL HÖGLUND, 
elektroingenjör Tallink Silja,

31. JOHAN ANDERSSON, 
nautiskt befäl Teekay
1. Hur man ska lära sjömän att 
slå en pålstek bakom  ryggen.
2. Jag har en bra röst och är 
en jävel på knopar! 

32. JESPER LÖNGREN, 
befälhavare Färjerederiet
1. Att värna om våra avtal och 
jobba för att förbättra våra av-
tal. Och att Sjöbefälsföreningen 
ska stå upp bättre för sina med-

lemmar så vi bygger upp ett större förtro-
ende för Sjöbefälsföreningen.
2. Du ska rösta på mig om du tror jag kan 
göra en skillnad till det bättre för dig och 
andra medlemmar.

33. JONAS LEVIN, 
2:e fartygsingenjör Terntank
1. Säkerställa svenska befäls 
konkurrenskraft på arbets-
marknaden samt arbeta för att 

nyutexaminerade ska kunna få befälsjobb 
efter examen.
2. För att de förhoppningsvis delar mina 
prioriteringar.

34. JOHAN ANDERSSON, 
överstyrman i svenskt tankrederi

35. ERKKI RINTALA, 
headwaiter Tallink Silja 
1. Jag värnar svensk sjöfart 
och den psykosociala arbets-
miljön.
2. Jag tror på rättvisa och själv 

är jag diplomatisk.

36. ERIK LUNDBERG, 
2:e fartygsingenjör Stena 
Line
1. Arbeta för ökad trivsel och 
trygghet bland de anställda.
2. Det har jag inget svar på, 

det får var och en avgöra själv.

37. JAN-ERIK KARLSSON, 
elektroingenjör Wallenius
1. Jobba för att vi skall få ar-
beta med scheman där vi inte 
behöver bryta mot arbetstids-
lagen för att fartygen skall 

kunna för flytta sig till exempel efter ham-
nanlöp.
2. Jag är inte, och har aldrig varit, rädd 
att framföra obekväma frågor till arbets-
givare.

38. MALIN PERSSON, 
steward ForSea Ferries
1. Förbättrade villkor för om-
bordanställda vad gäller 
 psykosocial arbetsmiljö och 
jämställdhet. Ju mer slimmade 

organisationerna blir, desto mer ansvar 
hamnar på färre personer. Inte minst ser 
vi det i färjornas intendenturavdelningar 
där man ofta är ganska få befäl som ska 
driva stora avdelningar. Genom att främja 
jämställdhet och sam arbete  mellan avdel-
ningarna tror jag man har goda förutsätt-
ningar för att skapa en bättre arbetsmiljö 
för alla ombord. 
2. Man ska rösta på mig för att jag har 
verktygen att lyfta frågorna och envishe-
ten att inte släppa dem!

39. STEFAN WENGELIN, 
1:e fartygsingenjör Isbrytaren Frej, Vi-
king supply Ships

40. NIKLAS WITTENBY, 
tekniskt befäl Färjerederiet

41. JACOB SVENSSON, 
tekniskt befäl Färjerederiet



42. CARL-GUSTAF BIGFELDT, 
befälhavare  

43. JESPER STRANDBERG, 
tekniskt befäl Öckerö Båttrafik, 

44. TOMAS BLOM, 
befälhavare Käringötrafiken  
1. Miljöaspekten som är på-
taglig inom sjöfart är något 
som måste finnas med i alla 
forum och organisationer. 

Samt den kränkande särbehandlingen 
som finns överallt och näst intill genomsy-
rar den mansdominerade arbetsplats sjö-
farten fortfarande är men även vinklingen 
arbetsgivare/arbetstagare.
2. Då undertecknad har insyn i skärgård-
strafik behövs det en representant från 
denna delen inom sjöfarten.

45. PER RINGBOM, 
styrman Eurovik Shipping AB 
1. Juniorbefälsanställningar. Utan junior-
befäl, inga seniorbefäl. 1.2 LAS ska för-
svaras.
2. Jag har tagit många strider som ej all-
tid gynnat mig, men gynnat de som kom 
efter mig. Jag gör min plikt och kräver 
min rätt.

46. JOHANNES LJUNG, 
andre styrman  
Destination Gotland
1. För att bevara svenska ar-
betstillfällen ombord på farty-
gen samt jobba för att det ska 

bli fler.
2. För ett större åldersspann inom före-
ningen och öka intresset hos yngre befäl.

47. JOAKIM NORDBERG, 
intendenturbefäl  
Eckerölinjen 
1. Arbetsmiljö/jämställds-
frågor.
2. För att få en bättre arbets-

miljö samt jämställdhet.

48. JESPER SVENSSON, 
befälhavare Sjöfartsverket  

49. ANDREAS RÖNNKVIST, 
teknisk chef Veritas Tankers
1. Jag anser att vi inte har följt 
med utvecklingen i lönerna. Vi 
släpar efter internationellt och 
då räknar jag inte med offsho-

re. Det har bland annat lett till en skev ar-
betssituation när till exempel 1:e maski-
nisten som är TAP har en högre lön än 
Tekniske Chefen. Likaså tycker jag det bör 
omarbetas hur lönesättningen sker i för-
hållande till fartygets storlek.

2. Jag har arbetat inom de flesta segmen-
ten till sjöss (Färjor, Ro-Ro, Isbrytare, Tan-
kers, Offshore) och har lång tid till sjöss 
och medför bred kunskap inom många 
områden.

50. OSKAR FAHLÉN, 
2:e fartygsingenjör Viking 
Line
1. Arbeta för att stärka sjöbe-
fälens lön, förmåner och rät-
tigheter. Fortsatt verka för en 

förbättrad arbetsmiljö ombord. 
2. Som person anser jag mig vara ly-
hörd och intresserad, envis på gott och 
ont.

51. MAX BODARE, 
tekniskt befäl Destination Gotland

52. CLAES TYRÉN, 
befälhavare Trafikverket

53. JYRI LÄMSÄ, 
lagerchef Rederi AB Eckerö/ 
Birka 
1. De närmaste fyra åren be-
höver vi jobba med arbets-
miljön så att man följer lagar 

och avtal. 
2. Jag vill att vi ska ha schyssta löner och 
avtal för svenska sjöbefäl.

54. JEANETTE ADLER, 
intendenturbefäl 

55. KENNETH TORESSON, 
befälhavare Färjerederiet 
Hönöleden
1. Det viktigaste är att profile-
ra svensk sjöfart och få ungdo-
mar intresserade. 

2. Jaa... Varför inte??

56. PER KAAS ISHØY, 
befälhavare Öckerö båttrafik

1. Sjöbefälsföreningen bör ju 
så klart bevaka medlemmar-
nas intressen och dessutom 
gärna jobba för att öka ande-
len svenskflaggade fartyg i 

den svenska handelsflottan, så att vi kan 
bevara och gärna få flera jobb till svenska 
sjöfolk.
2. Om du tycker som jag och inte vill, el-
ler har möjlighet, att ställa upp själv till 
kongressombud.

57. MATS PLAHN, 
tekniskt befäl, Öckerö båttrafik

58. JAN MATTSON, 
1:e fartygsingenjör Stena Line

59. TOMAS CARLSSON, 
befälhavare Styrsöbolaget, 

60. TOMAS FEMENIA, 
befälhavare Blidösundsbolaget

1. Jag vill bli vald för att arbe-
ta för ett enat förbund med 
stor närvaro vid ny- och om-
byggnationer samt ha en vikti-
gare roll vid upphandlingar.

61. CAROLINA SCOTTING, 
nautiskt befäl

62. JOHANNES GÖRANZON, 
överstyrman Sirius Shipping
1. Arbetsmiljö ombord. Vi sjö-
män spenderar halva året om-
bord, det är viktigt att vi kan 
trivas och må bra under hela 

den tiden.
2. Jag gillar att arbeta i demokratiska 
sammanhang och ser det som ett ansvar 
att allas röster blir hörda.

63. DANIELLE BÅGENHOLM, 
fartygsassistent Stiftelsen Sjömanskyrkan

1. De viktigaste frågorna 
 tycker jag är vilotiderna och 
att arbetsmiljön blir så bra den 
kan.  Lagarna följer de flesta 
rederier men det går att göra 

mer för arbetsmiljön ombord, genom till 
exempel att låta personalen vara mer del-
aktiga i beslut som rör dem. 
2. För att de vet att jag lyssnar på dem 
och att saker och ting blir gjorda när jag 
är med.

64. SANNA NIEMANN, 
2:e styrman Stena Line
1. En växande bransch med 
hållbara framtidsarbeten – den 
”nya” generationen. Hur får vi 
branschen att växa kvalitativt 

med fokus på jämställdhet och god kom-
petens. Arbetsmiljö med fokus på sociala 
förhållanden. Fartyg och arbetsplatser fria 
från trakasserier och uteslutning. Säker-
het, säkerhetsarbeten och utveckling är 
också en viktig fråga. En säker arbetsplats 
där vi värnar om varandra, fartyget och 
miljön.

65. CONNY SMEDKVIST, 
teknisk chef Luleå bogserbåt

66. NILS DEWAR, 
överstyrman Stena Line
1. Att föreningen ser till att vi 
under avtalsrörelser ej ”halkar 
efter” i löneutvecklingen och 
att lönespridningen minskar i 

föreningens samtliga befälskategorier 



samt bevakar att vår tjänstepension ej för-
sämras på grund av det nyligen tagna 
riksdagsbeslutet.
2. Därför att jag alltid har tyckt att arbets-
rättsliga- och lönefrågor är viktiga. Jag har 
aldrig varit rädd för att stå för mina åsikter. 
Dessutom har jag varit facklig förtroende-
vald i över 26 år och har varit klubbordfö-
rande i Scandlines under 10 år och sedan 
2005, har jag varit ordinarie ledamot/ 
suppleant, centralt i SFBF/SBF. På grund av 
ovanstående har jag fått en lång och bred 
erfarenhet av hur det fackliga arbetet be-
drivs och anser mig därigenom veta hur 
man på bästa sätt kan påverka det.

67. NIKLAS ÖHRN, 
tekniskt befäl DFDS

68. KRISTIAN HANSSON, 
2:e styrman Stena Line

69. DAVID MARCHER, 
tekniskt befäl Färjerederiet

70. ALF WETTERMARK SKÖLD, 
överstyrman Sirius Shipping  
1. Verka för en hållbar konkur-
renskraftig svensk sjöfart sam-
tidigt som man förbättrar ar-
betsvillkor, arbetsmiljö och 

jämställdhet för ombordanställda. Vi skall 
också jobba för återväxten genom att till-
sammans med branschen kvalitetssäkra de 
svenska sjöbefälsutbildningarna och se till 
att de nyexaminerade besitter den kunskap 
och bredd som förväntas och efterfrågas 
genom rätt utbildning, tillgång till ka-
dett-platser och flexibilitet. Ingen skall be-
höva bli låst inom en sektor på grund av att 
man inte fick tillräckligt med fartygsspecifik 
sjötid under sin utbildning.
2. Jag kommer från ett hem där fackligt 
engagemang och arbetsmiljö alltid har 
diskuterats och legat nära hjärtat. Så för 
mig känns det naturligt att ställa upp i 
kongressvalet för att försöka förbättra vill-
koren för svenska sjöbefäl ombord på 
framförallt svenskt tonnage.

71. DAVID JÖNSSON, 
befälhavare Färjerederiet, Gullmarsleden

1. Arbetsmiljö och jämställd-
het är viktiga frågor.
2. Brinner för det fackliga ar-
betet och har tid att sätta mig 
in i olika frågor.

72. DANIEL BERGLUND, 
befälhavare Örnsköldsviks 
hamn och logistik AB
1. Att säkerställa den svenska 
sjöfarten och arbeta aktivt för 
att den ska utvecklas och ska-

pa fler arbetstillfällen i framtiden. Även 
att lägga stor vikt vid miljöarbete, jäm-
ställdhet och säkerhetsarbeten.
2. Jag kommer förhoppningsvis kunna bi-
dra med nya tankegångar och kunna ut-
veckla Sjöbefälsföreningens hållning mot 
den kommunala delen som jag själv och 
många andra är verksam inom, och 
många fler riskerar att bli i framtiden. Allt 
för att stärka medlemmarnas intressen.

73. PATRIK FJÄLLSTRÖM, 
överstyrman Wallenius 
1. Att vi svenskar är ”duktiga 
sjömän med ett högt säker-
hetstänk” hör jag på många 
ställen runt jorden från lotsar 

och myndighetspersoner. Nu är det hög tid 
att lyfta fram dessa kvalitéer. Detta bör vi 
försöka visualisera för rederierna för att 
motivera vår existens på en allt mer kost-
nadsstyrd marknad. Det är en problematik 
som jag bland annat tycker Sjöbefälsfören-
ingen skall jobba med under nästa period.

74. MARGARETA HALLENBORG, 
styrman
 1. Min hjärtefråga är att vi ska 
jobba för hela transporten och 
en modernare syn på transpor-
ter och då hela kedjan. De 

gånger vi läser om fartygstransporter är 
då det ”hänt något”, ett fartyg har gått på 
grund, fått kraftig slagsida och driver, och 
så vidare. Inte ofta talas det om sjömän-
nens vardag. Vi måste arbeta för att trans-
porterna till sjöss ska ses som de bästa, in-
föra ett signum för en bra transport, 
detsamma som flera olika varor har, men i 
detta fall för hela kedjan = produktion + 
transport och sedan konsumtion. Mitt an-
dra fokus är arbetstillfällena för svenska 
sjöbefäl, mestadels däcksbefäl. Det här 
året har det varit stort fokus på att sjöfar-
ten behöver arbetskraft, ny arbetskraft, 
men de som redan finns och är arbetssö-
kande dessa pratar ingen om/med. 
2. Vi behöver både unga och gamla likaväl 
som de som är mittemellan i vår grupp. 
Sträva efter att ha en jämn åldersfördelning 
i salen. Kunna lära av varandra och dra nyt-
ta av andras erfarenhet. 

75. JOHAN LARSSON, 
2:e fartygsingenjör

76. DANIEL ALMGREN, 
befälhavare Blidösundsbolaget 

77. LARS MATTSON, 
teknisk chef Svitzer Faroe Is-
lands 
1. Jag tror att arbetsmiljö-
frågor och bemanningsfrågor 

bör ha fortsatt starkt fokus framöver. Att 
vara med och påverka beslutsfattare och 
myndigheter så att det blir mer lönsamt 
med svensk flagg för redare som opererar 
regelbundet i svensk kustfart tror jag på. 
2. Jag är beredd att lägga en hel del en-
gagemang i samband med kongressen 
och i fackligt arbete framöver för att sätta 
mig in i och driva frågor som gynnar 
svenskt sjöbefäl.

78. CORINA SAMUELSSON, 
intendent/purser Destination Gotland

1. Några frågor som jag anser 
är viktiga att jobba med är: 
Villkor för tillfälliga anställning-
ar. Vikarier. Likabehandling. 
Miljö- och kvalitetsarbete.

2. Jag har min specialitet inom ombord-
service som Intendent och Personalpurser 
sedan 2002 på Destination Gotlands far-
tyg. Jag har även haft  möjlighet att tjänst-
göra iland under  vissa perioder med per-
sonalrekrytering vilket är en oerhört 
givande uppgift för att få ett helhetsper-
spektiv.

79. NICLAS JORNÉE, 
befälhavare Ressel rederi
1. Arbetsmiljö och att behålla 
tarifflöner.
2. För att kongressen behöver 
ha representanter från skär-

gårdstrafiken!

80. JOEL OPPERDOES, 
överstyrman Tarbit


