nr 2 14-02-2014
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.

Sjöbefälsföreningen byter besöksadress från den 17 februari
Ledarna ska renovera fastigheten på Sankt Eriksgatan och Sjöbefälsföreningens kansli kommer därför att
flytta till Västmannagatan 4 vid Norra Bantorget under kommande helg den 15-16 februari. 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.

ITP Sjö/Skärgård hanteras nu av PRI Pensionsgaranti

Sjöbefälsföreningen har tillsammans med Sjöfartens Arbetsgivareförbund beslutat om att
hanteringen av förtida avgång enligt sjöbefälsplanen ITP Sjö eller ITP Skärgård från och med
2014-02-14 kommer att hanteras av PRI Pensionsgaranti.
Ansökningshandlingar och information kring det förtida uttaget hanteras i fortsättningen av
PRI Pensionsgaranti
ITP-Sjö-administration
Box 7504
103 92 Stockholm
E-post:
pensioner@pripensionsgaranti.se

Telefonkontakt:
Tom Möller tel.08-679 06 70
Bengt Söderlund tel. 08-679 06 94
Frågor i samband med förtida avgång i enlighet med ITP Sjö/Skärgårdsplanen kan även ställas till
Sjöbefälsföreningen, HD Grahl tel. 08-598 99 478 eller grahl@ledarna.se

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.

Medlemsavgiften för passiva medlemmar

Inbetalningsblanketten för medlemsavgiften för passiva medlemmar har genom ett misstag av
tryckeriet skickats ut alldeles för sent. Sjöbefälsföreningen beklagar detta och naturligtvis kommer
vi inte att lägga på någon avgift för försenad betalning.

Förhandlingar om ett nytt skärgårdsavtal
Den frivilliga medling som pågått mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen/Ledarna i
förhandlingarna om ett nytt skärgårdsavtal har avstannat. För närvarande tas inga kontakter mellan parterna.

Regeringen förbereder stärkt sjöfartsstöd
men inväntar EU-kommissionens godkännande
Regeringen presenterade 2013 en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Ett av
förslagen handlar om att regeringen vill utvidga sjöfartsstödet till att gälla fler kategorier av fartyg, och besked
väntas nu från EU-kommissionen.
- Vårt förslag handlar om att stärka den svenska sjöfartens internationella konkurrenskraft och skapa fler jobb på
svenska fartyg, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.
Regeringen har sökt godkännande från EU-kommissionen om att ändra den svenska förordning som idag styr
vilka som kan få sjöfartsstöd till att gälla inte bara last- och passagerarfartyg utan även forskningsfartyg,
mätfartyg, bogserbåtar, kabelläggningsfartyg, servicefartyg till offshoreverksamhet, rörläggningsfartyg, kranfartyg
och mudderverk.
Dessa typer av fartyg kan vara utsatta för internationell konkurrens och fartygen kan, om de är registrerade i
andra EU-länders register, vara berättigade till stöd i det landet. Den svenska regeringen vill därför jämna ut
förutsättningarna för att stärka den svenska sjöfartens internationella konkurrenskraft och skapa fler jobb på
svenska fartyg.
- Vi inväntar nu kommissionens besked, men allt är förberett från den svenska sidan för en snabb process, säger
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

SBFs och SBF-Os verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelsen för 2012 är färdig och kan beställas från SBFs kansli: sbf@ledarna.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

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

