
Sveriges Skeppsmäklareförening  
(The Swedish Shipbrokers’ Association) 

 
  

 Nr 1 2019 – sidan 1 

 www.swe-shipbroker.se 

 

 
 

Nr 2 2019 

 

 

 
2019-03-05 

  

 

SKEPPSMÄKLARNYTT 
 

Hamnkonflikten är äntligen löst! 
Över 200 anmälda till 100-årsjubileet 
Två klarade ICS-tentor 
Kalendarium 
 

HAMNKONFLIKTEN ÄR ÄNTLIGEN LÖST! 

Det som egentligen ingen trodde var möjligt, plötsligt hände det. Medlarna lyckades 
med det som de kämpat med, till och från med i tre år. Bägge parter skrev på 
medlingsbudet. Nu råder äntligen fredsplikt i alla svenska hamnar och Svenska 
Hamnarbetarförbundet har äntligen fått sitt kollektivavtal, om än i form av ett 
andrahandsavtal. 

Det märkliga är att detta avtal slöts på dagen 47 år efter att Hamnarbetarförbundet 
bröt sig ur Transport. 

Bägge parter säger sig vara nöjda med avtalet, så för oss som står utanför är det 
bara att gratulera till det historiska avtalet. Vi har även återigen engagerat oss genom 
debattartiklar och vi började med GP i måndags, läs här. 

Vi hade också en artikel med sydsvenskt perspektiv som låg för publicering i 
Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad när flashen kom som stoppade pressarna.  

Aldrig har det väl känts så bra att bli utlyft ur en tidning. 

  

 

 

https://www.gp.se/debatt/inse-att-ni-inte-kommer-l%C3%A4ngre-%C3%A4n-s%C3%A5-h%C3%A4r-1.13778508
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ÖVER 200 ANMÄLDA TILL 100-ÅRSJUBILEET 

Anmälningarna har verkligen rasat in och vårt först aviserade hotell blev snabbt 
fulltecknat. Vi har dock tecknat avtal med ytterligare två hotell.  
 
De som bara ska bo en natt får bo på Downtown Camper by Scandic för 2 200 kr natten 
eller i ett något större rum för 2 400 kr natten. Det hotellet ligger vid Sergels torg, fem 
minuters promenad från Hotel C och ca 20 min från Stadshuset. Vi har totalt 40 rum där. 
 
Alldeles intill ligger det helt nyöppnade hotellet At SiX där vi har 20 rum för dem som vill 
bo två nätter, från torsdag till lördag, för 4 500 kr per person. 
 
Det är otroligt högt tryck på hotellen i Stockholm den här helgen på grund av stor mässa 
samt att Swedish House Mafia återförenas på Tele2 Arena 2 – 4 maj. 
 
För den som missat att anmäla sig är det alltså hög tid, särskilt om man behöver 
hotellrum. Till den hundrade föreningsstämman och jubileumsbanketten tar vi dock emot 
anmälningar till 1 april. Därefter kommer det inte att gå att anmäla sig till annat än en 
eventuell väntelista. 

 

TVÅ KLARADE ICS-TENTOR 

Två elever klarade tre ämnen i examen i ICS Tutorship som hölls i november. Det var 
totalt tre elever som tentade fem ämnen. 

Grattis till Erik Arvidsson på Carl E Ekman i Slite, som tagit en Advanced Diploma. 
Han klarade de två ämnena Shipping Business och specialämnet Port Agency. Han 
kommer därmed att kunna ansöka om att bli Diplomerad Fartygsagent, vilket innebär 
att han vid nästa höstmöte hedras med blommor och ett fint diplom att hänga på 
väggen. 
 
Grattis även till Teddy Pyk på Gillis Shipping i Karlhamn, som klarade Port Agency. 

Nästa examenstillfälle är den 13 - 23 maj, sista anmälningsdag är den 1 april. 

Läs mer om ICS Tutorship på hemsidan: 

http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship 
 
Hör av dig till info@swe-shipbroker.se för ytterligare information och anmälnings-
blankett. 
 
Personer som läser privat, och alltså inte får utbildningen från sin arbetsgivare, kan 
söka stipendium från Skeppsmäklareföreningen. Det är Clarence Dybecks Stiftelse 
för sjöfartsutbildning som har gett föreningen ett stipendium för detta ändamål. Det 
finns en begränsad pott och det är först till kvarn som gäller. 

http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship
mailto:info@swe-shipbroker.se
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KALENDARIUM  

 
Maj 
2 Styrelsemöte i Stockholm  
3   Föreningens 100-årsjubileum! 
13 – 23 ICS-examen på föreningskontoret 
 
Juli 
1 – 4 Maritima mötesplatsen under Almedalsveckan 
 
Augusti 
22 Resultaten av ICS-examen publiceras 
 
September 
17 - 18   Momskurs i Göteborg 
 
 
Oktober 
22 – 23 Befraktning i praktiken, kurs i Göteborg 
 
November 
7 Höstmöte och Shipbrokers´ Dinner i Göteborg 
 

 

 


