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SKEPPSMÄKLARNYTT 
 

Över 270 anmälda till 100-årsjubileet 
2 april sista dag för anmälan till vår internationella skeppsmäklarutbildning 
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister  
Efterlängtad kurs i befraktning, nu åter – liksom vår alltid högt skattade momskurs 
Kalendarium 
 

ÖVER 270 ANMÄLDA TILL 100-ÅRSJUBILEET 

Anmälningarna har fortsätt att rasa in och båda våra förbokade hotell är i princip 
fulltecknade. På deltagarlistan har vi nu över 270 namn! 
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Vår hedersgäst, infrastrukturminister Tomas Eneroth har också tackat ja, vilket naturligtvis 
gläder oss extra mycket. Men det blir också en hel del internationella gäster med 
representanter från Bimco, Fonasba, Wista och ICS och naturligtvis även från våra 
nordiska systerorganisationer som kommer mangrant. Även Svensk Sjöfart, Sveriges 
Hamnar, Näringslivets Transportråd och flera representanter för Sveriges Riksdag 
kommer, utöver infrastrukturministern. Vi har även flera handledare i vår internationella 
skeppsmäklarutbildning och ur Veteranklubben närvarande.  
 
Om det nu fanns en topplista över de företag som anmält flest deltagare blev föreningens 
ordförande vinnare; nio personer kommer från GAC! God 2: a blev Gothenburg 
Chartering som anmält åtta personer och Terntank som kommer med sju personer. 
 
För den som missat att anmäla sig är det nu hög tid. Till den hundrade föreningsstämman 
och jubileumsbanketten tar vi bara emot anmälningar till och med måndag kväll. Därefter 
går det bara att anmäla sig till en eventuell väntelista. 
 
 

2 APRIL SISTA DAG FÖR ANMÄLAN TILL VÅR 
INTERNATIONELLA SKEPPSMÄKLARUTBILDNING 
 
Den 2 april är sista dagen för att anmäla sig till vårens examen i ICS Tutorship. 
Examen är i Göteborg den 13 – 23 maj. Schema och mer info finns på hemsidan: 
http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship. 
 

För anmälningsblankett kontakta kansliet på info@swe-shipbroker.se 
http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship 
 
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. 
 

UTÖKAD FREDSPLIKT PÅ ARBETSPLATSER DÄR DET 
FINNS KOLLEKTIVAVTAL OCH VID RÄTTSTVISTER  

Nu har regeringen satt ner foten och gått vidare med förslaget till ändringar i 
medbestämmandelagen (1976:580) så att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en 
stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa 
villkor: 
 
1)  Stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning.  
2) Stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till 
arbetsgivaren.  
3) Parterna ska först ha förhandlat om de krav som ställs.  
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4) Det får inte ställas krav om att det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill 
uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal.  
 
Förslaget medför inte någon utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare som saknar 
kollektivavtal för det aktuella arbetet. 
 
I förslaget som nu går till lagrådet sägs också att det inte ska vara tillåtet för en arbets-
givare eller en arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i 
en rättstvist. 
 
Förslaget påverkar inte rätten att vidta eller delta i sympatiåtgärder, indrivningsblockader 
eller politiska stridsåtgärder. 
 
Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, 
Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.  
 
Förslaget innebär att de regler enligt huvudavtal och praxis som de etablerade parterna 
på arbetsmarknaden sedan länge följer, nu även förs in i medbestämmandelagen.  
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. Propositionen kommer att 
lämnas till riksdagen senast den 2 maj och förslaget ska klubbas senast den 19 juni för att 
kunna träda i kraft den 1 augusti. 
 
 

EFTERLÄNGTAD KURS I BEFRAKTNING, NU ÅTER – 
LIKSOM VÅR ALLTID HÖGT SKATTADE MOMSKURS 

Vi har under årens lopp arrangerat många kurser, men inga kursutvärderingar har så 
höga betyg som de vi ordnat kring befraktning och moms. Och i höst kör vi kurser i 
båda. Den 17 – 18 september är det momskurs i en och en halv dag, medan 
befraktningskursen sker under två fullspäckade dagar.  

Båda kurserna ges i Chalmersska husets vackra lokaler, fem minuters promenad från 
Centralstationen i Göteborg. 

För mer info: 
kring momskursen: http://www.swe-shipbroker.se/files/2019-03/momskurs-2019.doc 
 

kring befraktningskursen: http://www.swe-shipbroker.se/files/2019-03/2019-
kursinbjudan-befraktning.doc 
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KALENDARIUM  

 
April 
2 Sista dag för anmälan till vår ICS-utbildning 
3 Containerrådet sammanträder på kansliet  
 
Maj 
2 Styrelsemöte i Stockholm  
3   Föreningens 100-årsjubileum! 
15 Referensgruppsmöte om riskbaserad lotsning, Norrköping 
13 – 23 ICS-examen på föreningskontoret 
 
Juli 
1 – 4 Maritima mötesplatsen under Almedalsveckan 
 
Augusti 
22 Resultaten av ICS-examen publiceras 
 
September 
3 – 4  DSM 19, Donsö Shipping Meet,  
3 – 4  Styrelseinternat i samband med DSM 19, på Källö 
17  – 18   Momskurs i Göteborg 
19 – 20  Nordiskt Skeppsmäklarmöte, Köpenhamn 
 
 
Oktober 
22 – 23 Befraktning i praktiken, kurs i Göteborg 
 
November 
7 Höstmöte och Shipbrokers´ Dinner i Göteborg 
8  Styrelsemöte i Göteborg 
 

 

 


