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Glad sommar!
Kansliet har öppet som vanligt hela sommaren. På grund av semestrar kan det dock vara
svårare att få tag i en specifik ombudsman. Det går dock alltid bra att maila till
sbf@sjobefal.se så svarar vi så fort vi kan.

Glöm inte att boka stuga
För att vara med på lottningen av lägenheterna och stugorna i vinter så är sista
anmälningsdagen den 15 september 2017. Gå in på Sjöbefälsföreningens hemsida och
gör en intresseanmälan på den stuga och vecka du är intresserad av. Du får svar på om
du har fått stugan eller inte så snart vi har hunnit göra sammanställningen.
Här hittar du alla stugorna

Hjälp vid risk för kriminalisering
Sjöbefälsföreningen är sedan årsskiftet med i Nautilus Federation, som är en internationell
sammanslutning av olika befälsorganisationer. Ett av Nautilus Federations projekt för att
stödja sina medlemmar heter JASON, Joint Assistance and Support Network. Det går ut på
att ge stöd till sjömän som har råkat ut för en olycka eller incident och riskerar
kriminalisering. Projektet är ett samarbete mellan medlemsförbunden och syftet är att
säkerställa att de får en rättvis behandling i enlighet med relevanta IMO/ILOriktlinjer.
Nautilus Federation har startat en dygnet runt öppen stödlinje dit du kan ringa för att få
hjälp.
Här kan du läsa mer om JASON
Här hittar du kontaktuppgifter för att ringa stödlinjen.

Enkät om autonoma fartyg
Nautilus Federation, som är en sammanslutning av olika befälsorganisationer där
Sjöbefälsföreningen är en av medlemmarna, har tagit fram en enkät om autonoma fartyg.
Enkäten skickas ut till medlemmar i respektive förbund och syftet är att få en samlad bild
av medlemmarnas uppfattningar om autonoma fartyg för att kunna jobba vidare med
frågan. Undersökningen kommer att avslutas den 30 september 2017 och därefter
kommer resultatet spridas. Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att vi ska få
fram ett så rättvisande resultat som möjligt.
Klicka här för att komma till undersökningen
Klicka här om du vill läsa mer om Nautilus Federation

Kurser och utbildningar hos SACO
Som medlem i ett SACOförbund får man erbjudande om att gå på kurser och utbildningar
i SACO:s regi. Vad som inte framgår är dock att kostnaden för utbildningarna, resor och
logi debiteras förbunden. Om någon medlem önskar gå en kurs eller utbildning skall
Sjöbefälsföreningen kontaktas i förväg och godkänna den aktuella kursen innan anmälan
görs.

Omvärldsbevakning som RSSfil
Nu kan du få Sjöbefälsföreningens omvärldsbevakning som RSSfil.
Klicka här för att komma till RSSfilen

Nu kan du betala din medlemsavgift via efaktura
Nu finns möjligheten att betala din medlemsavgift till Sjöbefälsföreningen via efaktura. Vill
du betala via efaktura så logga in på din internetbank och anmäl dig.

Sjöbefälsföreningen önskar dig en riktigt bra sommar!
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