nr 5 15-05-2014
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.

Utökat rederistöd
Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om sjöfartsstöd som träder i kraft den 1 juni i år. Ändringarna innebär att
sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete
ombord på svenskregistrerade fartyg under förutsättning att
- fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden,
- fartyget inte är registrerat i något annat register än det svenska,
- utbildningsplatser ställs till förfogande ombord enligt Transportstyrelsens föreskrifter och
- det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.
Villkoren måste vara uppfyllda under minst en månads sammanhängande tid för att sjöfartsstöd ska lämnas. Stödet lämnas
endast för den tid som villkoren uppfylls. För bogserbåtar och mudderverk måste verksamheten under mer än halva
stödperioden utgöra sjötransport.

Destination Gotland vann upphandlingen
Det är nu klart att Destination Gotland får fortsätta driva Gotlandstrafiken.
Det nya avtalet gäller från den 1 februari 2017 och tio år framåt. Kontraktsbeloppet för Gotlandstrafiken ligger på 498 miljoner
kronor per år i fast pris och statens kostnader uppges bli de samma som för det nuvarande avtalet omräknat till prisnivån.

Trafikverket behåller Fridhems varv i Lysekil
Trafikverket har avbrutit försäljningen av Fridhems varv i Lysekil eftersom förhandlingarna med intressenterna inte kunnat
slutföras. Trafikverkets andra underhållsvarv, Tenö varv i Vaxholm, såldes i april förra året.
Nu ska en strategisk plan för varvets framtida roll i Trafikverket och Färjerederiet tas fram.

Belöningar på 400 000 kronor
från Sjömanshusstiftelsen
På Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag den 8
maj utdelades totalt 31 belöningar till personer som utfört
något till nytta och gagn för sjöfarten. 24 belöningar
delades ut som arbetsbelöningar, 3 som
hedersomnämnanden, 1 idrottsbelöning, 1
sjöräddningsbelöning och 1 hedersbelöning.
Litteraturpriset delas som vanlig ut på Bokmässan i
Göteborg i höst.
Bosse Lindgren, teknisk chef i Stena Jutlandica och suppleant
i SBFs styrelse fick ta emot en arbetsbelöning för sitt system
för dokumentering av det systematiska arbetsmiljöarbetet
ombord. Foto: Benkt Lundgren

Sjöbefälsföreningen har bytt besöksadress
Ledarna renoverar fastigheten på Sankt Eriksgatan och Sjöbefälsföreningens kansli har därför flyttat till Västmannagatan 4
vid Norra Bantorget. 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.

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

