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NY GRUPPFÖRSÄKRING FÖR SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGENS MEDLEMMAR
Samtliga medlemmar i Skeppsmäklareföreningen har nu möjlighet att teckna en
ansvarsförsäkring i det ömsesidiga bolaget ITIC med bas i London. ITIC är
specialiserat på försäkringar för mellanmän, mäklare och agenter inom
transportnäringen och har därför genom året byggt upp en ovärderlig erfarenhet och
kunskap inom just dessa områden.
Premienivåerna har tidigare inneburit att ITICs försäkringsprodukter främst riktat sig
till större aktörer på marknaden. Då flera större medlemmar varit mycket nöjda med
ITICs service, både vad gäller skadehantering men också förebyggande rådgivning,
har nu Skeppsmäklareföreningen möjliggjort att även mindre företag inom branschen
kan få samma försäkringstäckning, service och support.
Genom att förhandla fram en gruppförsäkring med ITIC har vi lyckats pressa
premierna till en nivå som ligger nära hälften av vad ett mindre bolag skulle behöva
betala för motsvarande försäkringsskydd om bolaget på egen hand var försäkrat i
ITIC.
De flesta medlemmar är idag täckta genom sina svenska företagsförsäkringar för
ekonomiskt ansvar som de kan ådra sig i sin verksamhet. Vad däremot många
medlemmar kanske saknar i sin nuvarande försäkringstäckning är service i form av
rådgivning och branschkännedom. Är ni på väg att ingå avtal med en för er okänd
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motpart? Genom ITICs nätverk har ni goda möjligheter att få veta mer om nya
kunder eller avtalsparter. Kanske har ni ett avtal som bör omformuleras för att
undvika tråkiga överraskningar? ITICs jurister kan ge råd och förslag.
Såväl Danmarks som Norges Skeppsmäklareföreningar har under ett par års tid
erbjudit motsvarande försäkringslösningar till sina medlemmar med mycket positiv
respons. Att medlemmarna på ett enkelt sätt kan få ta del av erfarenheter och
kunskap för att förhindra eller minimera skador och risker är ett naturligt steg i arbetet
med att kvalitetssäkra vår bransch och vår verksamhet i enlighet med FONASBAs
standarder och riktlinjer. Därför ger ITIC 5 % rabatt på premien till de medlemmar
som är certifierade i enlighet med FONASBAs Quality Standard.
ITIC erbjuder även andra typer av försäkringsprodukter, bland annat
rättsskyddsförsäkring. Till skillnad från traditionella svenska försäkringsvillkor så har
ITIC ingen geografisk begränsning gällande var en tvist ska lösas. De har vidare ett
stort globalt nätverk att tillgå vid rena inkassoärenden. Just inkasso är exempel på
situationer där försäkringstagaren enligt traditionella svenska villkor inte hålls täckt av
sin rättsskyddsförsäkring. Skeppsmäklareföreningen har därför förhandlat fram
möjligheten att inkludera rättsskyddsmomentet i försäkringen hos ITIC.
Fairwater Marine AB är vår försäkringsförmedlare av den nya gruppförsäkringen. De
berättar gärna mer om försäkringens upplägg, kostnad etc. Det är också Fairwater
som hjälper er att teckna försäkringen och sköter administrationen.
Maila eller ring till Nicklas Holmberg:
08-410 19 684, 0709-40 09 30, nicklas.holmberg@fairwater.se
eller Sara Båth:
08-410 19 683, 0738-00 09 28, sara.bath@fairwater.se

11 KLARADE ICS-TENTAMEN
Nu har resultaten kommit för de 16 personer som skrev examen i ICS tutorship i
april. Tyvärr var det ingen som klarade varken Foundation Diploma eller Advanced
Diploma. Men 11 stycken klarade ett ämne eller fler på vägen mot en Professional
Qualifying Examination, som består av sju ämnen totalt.
Grattis säger vi till de studenter som klarade följande ämnen i sin PQE:
Josefin Ahlgren
(Economics of Sea Transport, Shipping Business)
Martin Alm
(Economics of Sea Transport, Ship Sale & Purchase)
Jussi Kähäri
(Ship Operation & Management)
Fredrik Larsson
(Ship Sale & Purchase)
Jacob Lenberg
(Liner Trades)
Lars Lövsund
(Port Agency)
Andrey Kokorev
(Legal Principles…, Economics of Sea Transport, Tanker
Chartering, Shipping Business)
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Björn Skorsdal
Patrik Svahn
Mårten Zetterberg
Peter Österman

(Shipping Business)
(Port Agency)
(Port Agency)
(Legal Principles.., Ship Oper. & Management, Tanker
Chartering)

Extra stort grattis till Martin Alm, Peter Österman och Jussi Kähäri som nu har klarat
alla ämnen som behövs för en PQE och därmed kan ansöka om medlemskap i ICS,
The Institute of Chartered Shipbrokers.
Dessutom klarade två av de fem personer som läser Sjöfart & Logistik på Chalmers,
följande ämnen:
Sara Eriksson
(Shipping Business)
Lukas Jönsson
(Shipping Business, Tanker Chartering)

VTS-FLYTT STOPPAS I AVVAKTAN PÅ UTREDNING AV
ALTERNATIV LÖSNING
Sjöfartsverkets beslut att centralisera all VTS-verksamhet till Södertälje har vållat
stora protester från framförallt göteborgsrederierna. I augusti kallade därför
Sjöfartsverket Skeppsmäklareföreningen och Redareföreningen samt ett antal av
deras respektive medlemsföretag till ett samverkansmöte under Sjöfartsverkets nya
GD Ann-Catrine Zetterdahls ledning. Under mötet blev det oerhört tydligt att beslutet
tagits utan förankring bland brukarna och därför skulle omprövas.
Det var därför knappast förvånande när Sjöfartsverket några dagar senare skickade
ut följande e-postmeddelande:
”Sjöfartsverket har beslutat att avvakta med den planerade flytten av
trafikinformationscentralen (VTS-en) för trafiken på Göteborg till Södertälje.
Sjöfartsverket ska nu tillsammans med näringen se om det finns alternativa lösningar
i samverkan med Göteborgs hamn. Ett första möte mellan verket och näringen sker
inom kort.”
Det nya förslaget går i korthet ut på att Göteborgs Hamn huserar VTS:en i sina nya
lokaler i Amerikahuset dit det nya, renodlade, Göteborgs Hamn ska flytta inom kort.
(Läs mer om Göteborgs Hamn längre ner.)

Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)

Nr 7 – 8 2010 – sidan 3
www.swe-shipbroker.se

PUBLIKREKORD I ALMEDALENS SJÖFARTSPUB
Den tredje Sjöfartspuben i Almedalen blev också den mest välbesökta. När veckan
var slut kunde vi konstatera att de fem olika kvällarna gästats av ungefär 900
besökare. Måndagen innebar publikrekord då Stena AB:s koncernchef Dan Sten
Olsson presenterade Stena Airmax, en 15 meter lång fartygsprototyp som i fullskala
ska minska friktionen mot vattnet och därmed både utsläpp och bränsleförbrukning.
Tisdagskvällen bjöd på de rödgrönas vision av sjöfartspolitiken efter 19 september,
om de får bestämma. Mer järnväg och absolut inget Internationellt Skeppsregister,
var de klaraste beskeden från Lena Hallengren, S, och av en del tippad som en
kommande infrastrukturminister.
Även onsdagen bjöd på en sådan kandidat, Göteborgs-Posten har nämligen ”valt”
Karin Svensson Smith, MP, som efterträdare till Åsa Torstensson, om de rödgröna
vinner valet. Men till oss kom hon för att debattera farledsavgifterna tillsammans med
Lars Tysklind, FP.

En fullsatt Sjöfartspub där debattledare Berit Blomqvist diskuterar farledsavgifter
och banavgifter med Karin Svensson Smith, MP, och Lars Tysklind, FP.

Berit Blomqvist var debattledare och kunde inte låta bli att ställa följande långa fråga:
Är det rimligt att sjöfarten ska betala en miljard årligen för att hålla sin infrastruktur
intakt, när järnvägen bara betar 500 miljoner? Särskilt som sjöfarten därmed betalar
över 100 procent av sina kostnader, medan järnvägen bara betalar tio procent.
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2008 blev det 6 miljarder i kostnader för drift, underhåll och trafikplanering för
järnvägen, förra året steg den siffran till 6, 6 miljarder. Allt medan banavgifterna
sjönk. Är det rimligt?
Svaret blev lite hängande i luften. Men det framkom att banavgifterna kommer att
tredubblas inom de närmaste åren, så skillnaderna kommer i alla fall att minska,
även om ingen politiker verkar tycka att det är rimligt att både järnvägen och sjöfarten
betalar sina egna rörliga kostnader fullt ut. Det skulle nämligen mer än tiodubbla
banavgifter jämfört med dagens nivå.
Karin Svensson Smith och Lars Tysklind är dock båda pålästa och varma anhängare
av sjöfarten och debatten fördes i lättsam ton med många frågor från näringen som
deltog med liv och lust.
Det är också detta som är Sjöfartspubens signum, lite mat och dryck samt ett samtal
i en aktuell sjöfartsfråga samtidigt som politiker, näringslivsfolk och allmänt
sjöfartsintresserade minglar runt i Skeppsmäklare Ekmans vackra trädgård.

Inramningen kan nästan inte bli bättre än i Skeppsmäklarens Trädgård,
alldeles intill själva Almedalen.

På torsdagen visade Sjöfartsverkets nya GD Ann-Catrine Zetterdahl, att det kommit
nya kvastar till verket och även hennes föredragning följdes upp av flera frågor från
publiken.
Fredagen bjöd på Styrsöbolagets VD Helena Leufstadius och presentation av
kolfiberkatamaranen som halverat restiden för Donsöbor och andra i Göteborgs
södra skärgård.
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Även Sveriges Redareförening och flera olika Handelskamrar hade seminarier med
fokus på sjöfart och/eller infrastruktur. Alla mycket intressanta och lärorika!

Patrick Berggren från Maersk var inbjuden av Västsvenska Handelskammaren att föra
fram sjöfartens synpunkter i allmänhet och Maersks i synnerhet. Vi fick bland annat
veta att Maersk är Nordens tredje största företag, efter Nokia och Statoil.

KRAFTIG ÖKNING AV GODSVOLYMERNA I SVENSKA
HAMNAR
Sjöfartsverkets avgiftspliktiga godsvolymer ökade med över 12 procent första
halvåret i år, jämfört med samma tid förra året. Eftersom skälet till att Sjöfartsverket
hotat med att höja farledsavgifterna var just tappet i volymer, utgår vi ifrån att
Sjöfartsverkets styrelse nu fattar ett formellt beslut om att det inte blir någon höjning
2010! En detalj i sammanhanget var att Sjöfartsverket i juli 2010 noterade all time
high någonsin för en enda månad. Låt oss hoppas att 2009 bara var ett hack i
historien, inte ett trendbrott som vi trodde i våras.
På samma sätt hoppas vi att Göteborgs Hamn även fattar ett formellt beslut om att
den tidigare utlovade rabatten på 20 procent av hamntaxan nu ska bli den nya
normaltaxan.
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Den ambitionen utlovade i alla fall Göteborgs Hamns VD Magnus Kårestedt vid det
möte som föreningen huserade i somras för att reda ut begreppen när hamnen
renodlade sin hamntaxa.
I samband med bolagiseringen av hamnens olika terminaler blev det viktigt att låta
alla infrastrukturkostnader avspeglas i hamntaxan och inte som tidigare, vara
förhandlingsbara.
Kritikerna på de rederier som sett mycket stora höjningar fick naturligtvis svårt att se
logiken i att både hamntaxan och stuveriavgifterna höjts efter ombildningen, när hela
skälet till förändringarna var att göra hamnen mera konkurrenskraftig. I ärlighetens
namn får dock erkännas att det finns medlemmar som fått sänkningar, men ingen
verkar bestrida att de flesta stora kunder fått en höjning.
Föreningen kommer att fortsätta följa utvecklingen och framförallt försöka få hamnen
att hålla fast vid löftesambitionen att inte ta bort rabatten, utan att göra den till den
nya hamntaxan!
Totalt ska hamntaxan ta in 170 miljoner till Göteborgs Hamn årligen. Dessa 170
miljoner ska alltså läggas på toppen av de farledsavgifter som rederierna i Göteborg
redan betalar till Sjöfartsverket för den nationella sjöfartsinfrastrukturen.

MEDLEMSNYTT

L S Shipping i konkurs
L S Shipping som är medlem i Sveriges Skeppsmäklareförening begärdes i sommar i
konkurs, vilket naturligtvis alltid är tragiskt för både anställda och leverantörer.
Team Lines lägger ner Göteborgskontoret
Team Lines belgiska ägare har beslutat att lägga ner Göteborgskontoret och
koncentrera all svensk verksamhet till Stockholm. Johan Wallén blir ny VD och
tidigare VD:n Ulf Stenberg, tillika ordföranden i Sveriges Skeppsmäklareförening, har
erbjudits att fortsätta representera Team Lines på konsultbasis.

KALENDARIUM
2 september

Styrelsemöte i Sveriges Skeppsmäklareförening, Göteborg

23 september

Världssjöfartens Dag i Göteborg Program o anmälan

16 november

Höstmöte i Sveriges Skeppsmäklareförening, Göteborg
OBS ändrat datum!!!
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