Nr 11 13-11-2015
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

@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

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
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.

Sjöbefälsföreningen lämnar Ledarna
Till medlemmarna i Sjöbefälsföreningen som också är medlemmar i Ledarna
Sjöbefälsföreningen är idag en ansluten förening inom Ledarna. Anslutningsöverenskommelsen mellan
Sjöbefälsföreningen och Ledarna har nu sagts upp av Ledarna och upphör vid årsskiftet 2015/2016.
Tänk på att det är Sjöbefälsföreningen som tecknar avtal för sjöbefäl och därmed kan företräda dig.
Vill du fortsätta att vara medlem i Sjöbefälsföreningen behöver du inte göra någonting.
Läs mer

Sjöbefälsföreningens gruppförsäkring
Vid årsskiftet lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna och de gruppförsäkringar som du idag har i Bliwa via Ledarna
kommer då att avslutas.
Sjöbefälsföreningen erbjuder motsvarande gruppförsäkringar i samarbete med Euro Accident.
Gruppförsäkringen kommer att flyttas över kollektivt från Bliwa till Euro Accident. Mer information kommer att
skickas personligen till var och en i god tid före överflyttningen.
Observera att detta endast gäller personförsäkringar och inte SAK-försäkringar.

Dela med dig av dina erfarenheter av VTS
- Vessel Traffic Services
The National Transportation Safety Board, Safety Research Division, is conducting a study to assess the
effectiveness of Vessel Traffic Services (VTS). We would like to better understand how VTS impacts the overall
safety of your day-to-day operations, and to hear your perspectives and any recommendations you may have to
improve VTS effectiveness.
Läs mer

Hela Europa går samman för schysta transporter
Skriv under och hjälp oss sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning och
lönedumpning! Det är uppmaningen i en stor namninsamling som startade den 28 september. Den löper under
ett år och görs gemensamt i alla EU-länder inom ramen för kampanjen "Fair Transport Europe".
Målet med kampanjen och namninsamlingen är att få transportbranschen på ny kurs med en rad konkreta
förslag. Förslagen syftar till att göra EU-reglerna kring transporter skarpare samt förbättra kontrollerna för att
stävja missbruket av arbetskraft.
Initiativtagare är Europeiska Transportarbetarfederationen (ETF) och dess 230 medlemsförbund varav
Sjöbefälsföreningen är ett.
Formellt är namninsamlingen ett så kallat medborgarinitiativ, sanktionerat av EU-kommissionen. Om insamlingen
får 1 miljon underskrifter är kommissionen därmed skyldiga att behandla frågan och ta ställning till eventuell ny
lagstiftning. Observera att även anhöriga kan skriva under uppropet.
Till namninsamlingen

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
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