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Dags att anmäla sig till facklig grundkurs!
Den fackliga grundkursen kommer att hållas den 1214 november på vårt kansli i
Skarpnäck. Boende ordnas av Sjöbefälsföreningen. Anmälan görs till Sjöbefälsföreningens
kansli på sbf@sjobefal.se eller 08518 356 00. Dessvärre finns endast ett begränsat antal
platser på kursen.

Lottning av fjällstugorna pågår
Intresseanmälan till Sjöbefälsföreningens fjällstugor är nu stängd och lottningen pågår. Så
fort den är klar kommer vi att höra av oss till alla som har anmält intresse.
De veckor som lottas är vecka 50–52 2018 (10–30 december) och vecka 1–16 2019 (30
december 2018–21 april 2019).

Försämringar hos AF Sjöfart
Arbetsförmedlingen Sjöfart kommer inte längre att kunna hjälpa till med grund och
fortbildningskurser för inskrivna aktiva sjömän. Detta är på grund av minskade anslag för
hela Arbetsförmedlingen och gäller tillsvidare.
Arbetsförmedlingen Sjöfart varnar för att det därför kommer att bli svårare för rederier att
hitta behörig personal framöver och menar att branschen behöver hitta en lösning för de
sjömän som har behov av arbetspraktik eller kortare fortbildning.
Sjöbefälsföreningen ser allvarligt på den uppkomna situationen och kommer att lyfta
frågan i Branschrådet för Sjöfartens arbetsmarknad samt andra kanaler där vi har
möjlighet att påverka.

Möjlighet att söka bidrag
För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag
från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och
styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor
försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till
pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på
sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd
ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.
Här kan du ladda ner ansökningsblanketten
Sjöbefälsföreningen har även andra fonder som går att söka bidrag från, läs mer om dem
på http://sjobefalsforeningen.se/stipendier

Biljetter till bokmässan
Sjöbefälsföreningen har fått några biljetter till bokmässan som vi delar ut till våra
medlemmar. För att anmäla ditt intresse, skicka ett mail med namn och adress till
sjobefalen@sjobefal.se. Först till kvarn!

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 har angett en
jobbmailadress, hör gärna av dig till oss på sbf@sjobefal.se eller på 08518 356 00.

Om du inte är medlem hos oss och får detta utskick så behöver du ge ditt samtycke för att
vi ska kunna fortsätta skicka till dig. Skicka ett mail till sjobefalen@sjobefal.se med ditt
namn och mailadress och skriv att det gäller samtycke för nyhetsbrev.

Medlemskap i akassan
Ditt medlemskap i Sjöbefälsföreningen inkluderar inte medlemskap i arbetslöshetskassa.
För medlemskap i akassan, ta kontakt med AEA, Akademikernas Akassa på 08412 33
00 eller info@aea.se. Du kan även läsa mer på www.aea.se.

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