
 
 

 

 

   
 

 

   

 nr 1  20-1-2015   
    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. Det gör du enkelt själv genom att logga in på  www.ledarna.se eller 
kontakta SBFs kansli så hjälper vi dig. 

 

   
 Blå skatt - kampanj för tonnageskatt 

På fredag den 23 januari lanseras Redareföreningens, Seko sjöfolks och Sjöbefälsföreningens gemensamma 
kampanj för tonnageskatt - Blå skatt. Tonnageskatteutredningen överlämnas till Finansdepartementet den 6 
februari. Parterna inom det blå skatteinitiativet hoppas genom sin kampanj på en snabb beslutsprocess med ett 
så bra resultat som möjligt. Mer information följer. 

 

   
 Nytt int-avtal 

Till int-avtal 2015 
 

   
 Kost- och traktamentsersättningar 

Schablonvärde för inkomståret 2015 

- Helt fri kost (minst tre måltider): 215 kronor per dag 
- Fri lunch eller middag: 86 kronor per dag 
- Fri frukost: 43 kronor per dag 

Kost 2015 

Nya belopp                    2014   2015 

Kostersättning                  134   134 
Resa hel dag                    928   945 
Resa logi                          455   463 
Resa kost                         477   485 
Kort resa under 8 timmar 134   134 

 

   
 Sjöbefälsföreningen söker ny VD 

Till annonsen 
 

   
 Världssjöfartens dag 2015 

Världssjöfartens dag firas i år torsdagen den 24 september i Göteborg med temat "Martime education and 
training". 

 

http://www.ledarna.se/
http://www.sjobefalsforeningen.se/images/Annonser/Vd.pdf
http://www.sjobefalsforeningen.se/images/Annonser/Vd.pdf


   
 Sjöbefälsföreningen har flyttat tillbaks till S:t Eriksgatan 

Nu är Ledarnas fastighet vid Fridhemsplan i Stockholm färdigrenoverad och Sjöbefälsföreningens 
kansli har flyttat  tillbaks till Sankt Eriksgatan 26, plan 4. 

 

   
 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 

   

   
  

 

http://c.plma.se/?q=57393383502705380038
mailto:sbf@ledarna.se
http://c.plma.se/?q=57393383502705380049
mailto:marie.halvdanson@ledarna.se
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