2014-06-19

Nr 6 2014

SKEPPSMÄKLARNYTT
Huvudsponsorerna nu på plats inför fonasbakonferensen
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HUVUDSPONSORERNA NU PÅ PLATS INFÖR
FONASBAKONFERENSEN
Sveriges Skeppsmäklareförening är stolt värd för årets stora skeppsmäklarbegivenhet:
FONASBA:s internationella konferens! Vi hoppas på 80 skeppsmäklare från jordens alla
hörn.
Programmet bygger på det arbete som under året utförts inom FONASBA:s olika
kommittéer: ECASBA (europeiska kommittén) Liner & Port Agency Committee,
Chartering & Documentary Committee samt själva föreningsstämman; the Council.
Agendan för respektive möte kommer att sättas i höst, men ramarna kring de olika
dagarna är enligt följande:
Måndag 6 oktober 2014
FONASBA:s internationella styrelse sammanträder på förmiddagen och dess
europeiska gren ECASBA på eftermiddagen.
Tisdag 7 oktober 2014
Ecasba sammanträder i plenum under dagen. På kvällen blir det Welcome Reception
ute på Amerikaskjulet i Göteborgs Hamns lokaler. Alla sponsorer bjuds in och Svitzers
bogserbåtar kommer säkert att visa upp sig ute på älven medan vi minglar och beundrar
utsikten.
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Alla möten sker på Posthotellet, men på kvällarna ges tillfälle att visa upp Göteborgs mera kulinariska
sida.

Onsdag 8 oktober 2014
Chartering & Documentary Committee sammanträder i plenum. På kvällen blir det
middag och båtfärd ut till Nya Älvsborgs Fästning. Båtfärden sker med Färjan 4.
Torsdag 9 oktober 2014
Liner & Port Agency sammanträder i plenum. På kvällen är det inget officiellt program
inplanerat, utan här är tanken att man på egen hand väljer en av alla våra prisvärda
restauranger. Vi bistår bara med restaurangförslag.
För de unga skeppsmäklare som deltar i konferensen kommer vi dock, i samarbete med
Young Ship och våra egna svenska unga skeppsmäklare, att ordna någon form av
happening.
Fredag 10 oktober 2014
Under fredagen blir det Sverigefokus. Vi planerar att för ett Swedish Seminar där Carl-Johan
Hagman, vd på Stena AB, är helt klar. Andra tunga namn publiceras inom kort. På
eftermiddagen avslutas den officiella delen med Council meeting och därefter återstår bara
vår stora galamiddag på Posthotellet på kvällen.
Lördag 11 oktober 2014
För de som stannar över helgen kommer vi att ordna en utflykt till Skärhamn och lunch
på Restaurang Vatten samt rundtur i byn eller på Akvarellmuseet.
VILL NI SPONSRA KONFERENSEN?
Faktum är att vi redan fått ett väldigt bra sponsringsresultat. Det borgar för en konferens
som stannar kvar i minnet när delegaterna sedan återvänder till Brasilien, Argentina,
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Kina, Japan och alla de andra länder som redan aviserat att de kommer att delta i
konferensen.
Vi har haft som mål att få in sex huvudsponsorplatser vilka vi nu täckt med GAC, Stena
AB, Sjöfartsverkets Mona-Lisaprojekt, Shipbrokers´ Register, Svitzer och Göteborgs
Hamn.
Stödsponsorer är hittills: TSA Shipping, Hasting Agency och Greencarrier.
Då vi fyllt våra huvudsponsorplatser återstår alltså endast stödsponsorplatser. De kostar
10 000 kr. För det bjuds man in till Welcome Reception på tisdagskvällen och finns med
på allt tryckt material i form av loggor samt har möjlighet att sätta upp vepor i
konferenslokalerna. På vår hemsida länkas till sponsorernas sidor och loggorna syns
tydligt även där.
Vid intresse, kontakta berit.blomqvist@swe-shipbroker.se tel: 031 13 34 94
Besök gärna vår webplats med mer information inför konferensen samt möjlighet att
registrera deltagande. http://www.swe-shipbroker.se/fonasba-2014/

SJÖFART & MARITIMA STRATEGIER I ALMEDALEN
Veckoprogrammet för den Maritim mötesplatsen, som ligger i Gotlandsbolagets
trädgård, bjuder på mycket sjöfart. Dessutom ordnar till exempel Västsvenska
Handelskammaren och en mängd andra organisationer maritima programpunkter.
De flesta programpunkter kräver ingen föranmälan, men till Martima Minglet är det ett
absolut krav för att bli insläppt! Skicka anmälan till: maritim-motesplats@maritimeforum.se
Nedan följer ett urval av aktiviteter i den Maritima Mötesplatsen:
Måndag 30 juni
10.00 Hur vill regeringen utveckla den maritima näringen? – en maritim strategi är
på gång! Britt-Marie Mattsson, moderator; Catharina Elmsäter-Svärd,
infrastrukturminister M; Pia Berglund, Sveriges Redareförening; Kristina Jonäng C,
Västra Götalandsregionen och SKL; Susanne Lindegarth, Göteborgs
Universitet/Lovéncentrum och Joakim Thölin, Alfa Laval AB.
11.00 Ett maritimt valmanifest – är politikerna beredda att driva näringens
viktigaste utvecklingsfrågor? Britt-Marie Mattsson, moderator; Anna Hammargren,
Sjöfartsforum; Jessica Rosencrantz M, Riksdagen Trafikutskottet; Karin Svensson
Smith MP, Partistyrelsen; Erica Ullberg S, Stockholms Läns Landsting och Kristina
Jonäng C, Västra Götalandsregionen .
13.00 Likabehandling av trafikslagens infrastrukturavgifter – vilka blir effekterna
på transportsystemet? Medverkande: Inge Vierth, VTI; Anders Ygeman S, Riksdagen
Trafikutskottet; Jessica Rosencrantz M, Riksdagen Trafikutskottet; Per Bondemark,
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SSAB/Näringslivets Transportråd; Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening;
Stefan Pettersson, TransAtlantic AB; Christel Wiman, Tågoperatörerna och Erik Froste,
Södertälje Hamn AB, moderator.
17.00 Maritimt mingel: Framtidens transportsystem – en realtidslogistisk
utmaning Trendspanare Per-Olof Arnäs, Chalmers.
Föranmälan krävs: maritim-motesplats@maritimeforum.se

Tisdag 1 juli
09.00 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd inviger det ”nya”
Lighthouse Ny nationell forskningsplattform med affärsnytta för sjöfarten.
9.50 JA-manifest till sjöfarten – Så kan svensk sjöfart växa!
Sverige kan åter bli en stark sjöfartsnation som skapar konkurrenskraft med nya företag
och nya jobb för hela det maritima klustret. Facket och redarna är överens – finns
ambitionen hos våra politiker?
10.00 Vad betyder sjöfarten för besöksnäringens tillväxt?
Kryssningstrafik, handel, hotellnätter och skärgårdstrafik – hur sker samspelet idag och
hur ser utvecklingstrenden ut?
Medverkande: Eva Östling, VD VISITA; Peter Hellgren, vice VD Viking Line; Johan
Castwall, VD Stockholms Hamnar; Christer Bruzelius, VD Destination Gotland; Jessica
Rosencrantz, (M), Trafikutskottet och Brittis Benzler (V) Regionråd Gotland.
13.00 Vattenvägen är hållbarhetens vinnare - hinner politikerna med i svängarna?
Svensk sjöfart ligger långt framme i sina satsningar på miljöområdet. Potentialen att
utveckla sjöfarten som ett transportalternativ med hög kapacitet finns redan, MEN kan
svensk sjöfart konkurrera med övriga transportslag i Sverige och med sjöfarten globalt?
Medverkande: Lars Höglund, Furetank; Claes Berglund, Stena; Per Törnell, Wallenius;
Anders Ygeman (S); Sten Bergheden (M) och Stina Bergström (MP)
14.30 Vad händer med jobben när den svenska sjöfarten flaggar ut?
Kunskap, kompetens och arbetstillfällen - Den svenska sjöfartspolitiken har stor
inverkan på den långsiktiga personalförsörjningen till rederi- och övrig
sjöfartsverksamhet inom sjöfartsklustret. Intresset för Sveriges sjöfartsutbildningar är
stort samtidigt som de svenskflaggade fartygen blir allt färre.Kenny Reinhold,
ordförande Seko Sjöfolk; Ebba Busch (KD); Niklas Säwén (SSU); Göran Söderdahl,
Wallenius Wilhelmsen Logistics och Tryggve Ahlman, Redareföreningen.
15.30 Välkommen på tårta – Låt Sverige ta en större bit av europasjöfarten!
Redareföreningen bjuder på tårta för att manifestera ett JA till svensk sjöfarts styrka och
potential att växa! Rederinäringen bidrar redan idag med en viktig tårtbit till Europas
BNP, nu gäller det att slipa på konkurrensförutsättningarna så att den svenska tårtbiten
kan bli större!
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17.00 Maritimt mingel: Framtidens hamn – vilken roll har den för staden,
samhället och transportsystemet? Trendspanare Johan Castwall, Stockholms
Hamnar. Föranmälan krävs: maritim-motesplats@maritimeforum.se

Onsdag 2 juli
11.00 Miljömyter om Sjöfarten
Folke Rydén, Moderator. Sven Hunhammar, Klimatexpert, Naturskyddsföreningen; Lars
Tysklind, Riksdagsledamot och partiets ansvarige för maritima frågor, Folkpartiet; Erik
Froste, VD, Södertälje hamn; Carola Alzén, VD, Mälarhamnar och Fredrik Larsson,
Miljöexpert, Sveriges Redarförening.
12.00 En konkurrenskraftig och hållbar transportnäring
Arrangör: Seko sjöfolk
14.00 Vad betyder hamnarna för aktiebolaget Sverige?
Arrangör: Sveriges Hamnar

17.00 Maritimt mingel: Framtidens varuägare – hur resonerar transportköparen
kring sitt varuflöde? Trendspanare: Christina Törnquist, Iggesund Paperboard
Föranmälan krävs: maritim-motesplats@maritimeforum.se
Torsdag 3 juli

17.00
Maritimt mingel: Framtidens fartyg och båtar – hur kommer de att se ut och vad
kännetecknar utvecklingen? Trendspanare: Karl Garme, KTH Farkost och

flygteknik. Föranmälan krävs: maritim-motesplats@maritimeforum.se

FONASBA LAUNCHES MARITIME EDUCATION COURSE
DATABASE
Following its recent Lima Declaration commitment to support and encourage education
and training in the ship agency and ship broking sectors, FONASBA has now launched
the first comprehensive, searchable database of educational courses and programs
available from its member associations.
FONASBA’s members span the entire globe and the range of courses provided is
similarly extensive. Ranging from the Institute of Chartered Shipbrokers’ Professional
Qualifying Examination to a one day course on port agency, and offered in a variety of
languages, the scope of courses offered is extensive, comprehensive and applicable to
everyone from new entrants to senior executives. Until now, however, there has been
no central access point through which prospective students can get a snapshot of all the
courses currently available.
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The introduction of this unique FONASBA resource now enables students to search for
courses by subject, delivery language and method. The results can be further refined by
course length and qualification level. An option to view all the courses unfiltered is also
available to ensure nothing is overlooked.
Each entry provides a short introduction to the course as well as a link to the relevant
section of the association’s website where more detailed information is available.
Contact details are also provided.
Welcoming the launch of the database, FONASBA President Marygrace Collins said “It
gives me great satisfaction to see this project completed, as FONASBA continues to
provide the global shipping community with additional educational resources”.
Education Vice President Capt, Jakov Karmelic added “This is the initial step in
implementing our Lima Declaration aim of giving an insight to the educational programs
offered by our members. We now call on the international maritime community to take
advantage of the information provided in the database”.
The database can be accessed via the FONASBA website at:
https://www.fonasba.com/fonasba-education-training-course-search

SJU ANMÄLDA TILL KURSEN I CONTAINERSJÖFART
En av våra mest uppskattade kurser är den om linjesjöfart, en kurs som vi nu ger för fjärde året i rad,
23 – 24 september. Anmälningarna har nu börjat komma in och de sju som hittills tagit steget
kommer både från våra egna medlemsföretag och från rederier och myndigheter.
Alla som vill förstå mer kring utvecklingen inom linjesjöfarten är välkommen!
Kurslärare är Lars Green, som arbetat hela sitt yrkesliv inom sjöfartens område. Han har bland annat
varit Senior Executive Officer på NYK Line (Europé) Ltd och sitter nu i CI Judging Panel som årligen
utser de främsta linjerederierna i olika kategorier.
Kursen, inkl middag, kostar 5 500 kr plus moms, och fullständigt program finns på vår hemsida.
www.swe-shipbroker.se
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KALENDARIUM 2014
Juni
25 - 26
30

ECASBA:s EU-seminarium, Neapel.
Berit Blomqvist deltar i paneldebatt om farledsavgifter i
Almedalen, Maritima Torget i Visby

Augusti
21
25
28
28

Nordiskt Skeppsmäklarmöte, Helsingfors.
Sjöfartsverkets referensgruppsmöte om nya farledsavgifter
Styrelsemöte, Göteborg
Kryssning med Ångaren Bohuslän, Göteborgs Skeppsmäklaref

September
23 – 23
25
25 – 28

Kurs: Liner Trades, Göteborg
Världssjöfartens Dag, Göteborg
Bokmässan i Göteborg

Oktober
6 – 10

FONASBA: s internationella konferens i Göteborg!

November
5
6
7
19 – 20
25/26

Göteborgs Hamndag, seminarium för kunder o sjöfartskluster
Skeppsmäklareförenings höstmöte med seminarium, Göteborg
Styrelsemöte, Göteborg
Trämässan i Karlstad
Kurs: Sjöfartsjuridik i praktiken, i Göteborg
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