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Sjöbefälsföreningen kommer till Sjölog
Ta chansen att träffa Sjöbefälsföreningen på mässan Sjölog på Chalmers. Vi kommer att
finnas i monter nr 68 den 21 februari mellan klockan 915. Ta med alla dina frågor eller
kom bara och säg hej!

Är du vår nya ombudsman?
Sjöbefälsföreningens uppgift är att stötta våra medlemmar när de som mest behöver vår
hjälp. Nu söker vi ytterligare en ombudsman som kan bistå oss i vår strävan att ge våra
medlemmar det bästa stödet. Är det du?
Vi söker dig som är sjöingenjör eller intendenturbefäl för att bredda vår kompetens i
yrkesfrågorna, då vi redan har nautisk kompetens. Du får ett meningsfullt och viktigt
arbete där du verkligen gör skillnad. Vi är ett litet förbund och därför finns det goda
möjligheter att påverka och vi har korta beslutsvägar. Du kommer att ha stor möjlighet att
själv lägga upp din arbetstid.
Klicka här för att läsa mer om tjänsten och hur du ansöker.

Nya regler för stugbokning

Nu ändras reglerna för att hyra föreningens fjällstugor. Detta för att skapa ett lättare och
rättvisare system för alla medlemmar. De viktigaste förändringarna är:
• Sista anmälningsdatum blir den 31 maj. Det innebär att alla kommer att få svar senast
den 15 september.
• När man söker så kommer man att få ange förstahandsval och andrahandsval för att
föreningen lättare ska veta vilka veckor den sökande helst vill ha.
• Antal önskade veckor begränsas till totalt två förstahandsveckor och två
andrahandsveckor.
• I lottningen gäller att man endast kan få en vecka per medlem. Har man fått en vecka
man önskat deltar man alltså inte i lottningen av de andra veckor man önskat.
• När lottningen är avslutad släpps alla lediga veckor på föreningens hemsida. På dessa
veckor är det först till kvarn.
• De veckor som lottas är vecka 52 och vecka 116.
Till exempel kan man alltså önska vecka 9 och 10 i Sälen i första hand och vecka 9 och 10
i Åre A i andra hand. Eller vecka 9 och 10 i Sälen i första hand och vecka 8 och 11 i Sälen
i andra hand.
Sjöbefälsföreningen håller också på att renovera några av stugorna för att höja
standarden. Därför höjs nu också priserna något. De nya priserna börjar gälla från vecka
18 i år, förutom de som redan bokat. För att se de nya priserna, gå in på vår hemsida.
Klicka här för att komma till stugbokningen.

Loss of licence
Sjöbefälsföreningen uppmanar dig som har en sjukdom eller en skada som medför att du
inte längre kan få ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, och därför inte längre kan tjänstgöra
som sjöbefäl, att ansöka om Loss of Licence ersättning innan anställningen avslutas. Om
ansökan görs efter sista anställningsdagen finns risk att du inte beviljas ersättning.
Medlem som upplever att han/hon riskerar att bli av med sitt friskintyg rekommenderas
alltid att kontakta sin fackklubb eller, om sådan ej finns, föreningskansliet.
Här kan du läsa mer om loss of licence samt ladda ner ansökningsblankett

Nya regler i och med GDPR
Nu när GDPR trätt i kraft får Sjöbefälsföreningen inte längre skicka information och
kommunicera med våra medlemmar via jobbmailadresser. För att fortsätta få information
via mail behöver du därför ge oss din privata mailadress. Om du är osäker på vilken
mailadress du har angett, hör gärna av dig till oss på sbf@sjobefal.se eller på 08518 356
00.
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