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SJÖFARTSENTUSIASTDAGEN BÖRJAR TA FORM 
 
Notera den 10 november i Göteborg, då vi återigen tar upp aktuella frågeställningar 
inom sjöfartsområdet. 
 
Programmet är inte helt klart, men följande delar funderar vi kring. 
 
Gränspolisen – hur går arbetet med gränsövergångsställen och samordningen av de 
olika polisdistrikten? Varför är det så svårt att få nödfallsvisa för sjömän? 
 
Tullverket och nya tullagstiftningen – vad händer? 
 
Trender och tendenser för sjöfarten i Sverige och världen 
 
Hur påverkar Covid linjesjöfarten – än idag?  
 
Europeisk Energimarknad i förändring. Så påverkar Ukrainakrisen oljemarknaden i 
vårt närområde 
 
How is the cruising industry coping with “the never ending covid” and the impact of 
Ukraine? 
 
Det brinnande fartyget Almirante Storni och skeppsmäklarnas roll 
 
Mötet kommer att genomföras på ett enda ställe – på det ännu ej ens färdigbyggda  
Jacy`z Hotel i Gårda, Göteborg. På förmiddagen kommer Sjöfartsverket att ha sitt 
branschmöte i samma lokaler. Dagen kommer alltså innehålla allt; frukost, lunch och 
middag, intressanta föredrag, debatter och samtal. Plus inte minst, umgänget med 
kollegorna i sjöfartsverige! 
 

 
 
Fullständig inbjudan kommer inom kort, men för tidig anmälan redan nu, använd… Länken!  

https://forms.gle/sbwXoHBZJGJhq4FA7
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TRE KLARADE EXAMEN I ICS TUTORSHIP 
 
Tre av de som skrev examen i ICS Tutorship i våras klarade minst ett ämne. 
 
Grattis till Petter Alfredsson från Norra Skeppningsgruppen i Norrköping, som tog en 
Foundation diploma i specialämnet Port agency. 
 
Grattis även till Silvia Burguera, Thun tankers, som klarade ämnet Tanker chartering 
och Jon Dejgaard, NTEX, som klarade ämnet Dry cargo chartering. 
 
 

NYTT LÄSÅR I ICS TUTORSHIP – VÅR INTERNATIONELLA 
SKEPPSMÄKLARUTBILDNING 
 
Säsongen 2022 - 23 har dragit igång för ICS Tutorship, den internationella 
skeppsmäklarutbildningen som Sveriges Skeppsmäklareförening administrerar.  
 
Kurserna finns i tre olika nivåer:  
 

1. Foundation Diploma – består av ämnet Introduction to Shipping plus ett valfritt 
ämne i grupp 1 

2. Advanced Diploma – består av ämnet Shipping Business plus ett valfritt ämne i 
grupp 2  

3. Professional Qualifying Examination – består av alla fyra ämnen i grupp 1 plus 
tre valfria i grupp 2 
 

Ämnena i grupp 1 (obligatoriska för nivå 3) 

Introduction to Shipping 

Legal Principles in Shipping Business 

Economics of Sea Transport & International Trade 

Shipping Business 

Ämnena i grupp 2 

Dry Cargo Chartering 

Ship Operations & Management 

Ship Sale & Purchase 2017/18 

Tanker Chartering 

Liner Trades 

Port Agency 

https://www.ics.org.uk/media/292965/is%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/292973/lpsb%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/292961/est%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/292997/sb%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/292957/dcc%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/293009/som%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/391103/ssp%20syllabus%202017-18.pdf
https://www.ics.org.uk/media/293017/tkc%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/292977/lt%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/292989/pa%20syllabus%202016.pdf
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Logistics & Multi-modal Transport 

Port & Terminal Management 

Offshore Support Industry 
Shipping Law 
Marine Insurance 
Shipping Finance 
 
Höstens examen sker 14–24 november på föreningens kansli i Göteborg, med sista 
anmälningsdag den 10 oktober. Fram till och med 12 september är examensavgiften 
reducerad.  
Vårens examen blir den 15 - 25 maj, med sista anmälningsdag 12 april. Men det går 
bra att anmäla sig redan nu för att få examensavgiften till reducerat pris.  
 
Mer info om utbildningen finns på vår hemsida: http://www.swe-shipbroker.se/ICS-
Tutorship. Anmälningsblankett fås av kansliet: info@swe-shipbroker.se 
 
 
 

MÅNADENS GLÄDJECITAT 
 

Tusen tack Berit!!! Du har power! 
 
Så skrev medlemmen som hade gett upp tanken på att få betalt och bara ville varna 
andra för rederiet i fråga. Men sju dagar efter Skeppsmäklareföreningens brev, där vi 
förklarade att vi skulle offentliggöra namnet om de inte snarast gjorde rätt för sig och 
betalade fakturorna från maj – kom de utestående 257 370 kronorna in på medlemmens 
konto!  
 
Dessutom fick ytterligare en medlem hjälp med att få in 345 688 kr i juli månad.  
 
 
  

https://www.ics.org.uk/media/292969/lmt%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/406289/ptm%20syllabus%202016%20r1.pdf
https://www.ics.org.uk/media/292985/osi%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/293005/sl%20syllabus%202016.pdf
https://www.ics.org.uk/media/368803/mi%20syllabus%202017-2018.pdf
https://www.ics.org.uk/media/293001/sf%20syllabus%202016.pdf
http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship
http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship
mailto:info@swe-shipbroker.se
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NORDISKT MÖTE I OSLO – FÖR ÖKAT SAMARBETE 
 

 
Hela den nordiska skeppsmäklarfamiljen samlad i form av: Fredrik Hermansson, Sveriges 
ordförande, Hans Nicolai, vd i norska föreningen, Berit Blomqvist, Tomi Rautio, ordförande i finska 
föreningen, Maiken Meyer från norska kansliet, Peter Svane och Jesper Sebbelin från danska 
föreningen samt Sari Turkkila, vd i finska föreningen och Jörgen Brandt, ordförande i Norges 
Skeppsmäklareförening. 

 
Sveriges Skeppsmäklareförening deltog i augusti i det 101:a nordiska skeppsmäklar-
mötet, i Oslo. Under mötet diskuterades de olika föreningarnas utmaningar såsom 
ekonomi, rysslandsanktioner, medlemsrekrytring och hur vi rekryterar till näringen. 
 
Det viktigaste med de här mötena, utöver själva erfarenhetsutbytet, är att vi 
upprätthåller ett nordiskt nätverk som är riktigt bra att ha när det krånglar till sig.  
 
Trots likheterna inom de nordiska föreningarna finns även stora skillnader.  
 
Norska föreningens årsmöten kräver att partners får följa med, medan den danska 
föreningen inte har middag efter sina årsmöten. Den finska föreningen får 
ekonomin att gå runt, trots att medlemmarna ständigt blir färre och i år endast är 
37 stycken. Norge, Danmark och Sverige har ungefär lika många medlemmar. 
Avgiftsnivåerna varierar dock stort, Sverige har lägst avgift.    



 
Sveriges Skeppsmäklareförening  

(The Swedish Shipbrokers’ Association) 
 

  

 Nr 8 2022 sid 6 

 www.swe-shipbroker.se 

 

 

 

NY MEDLEM: NORLAT SHIPPING I GÖTEBORG 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening välkomnar ännu en ny medlem, vilket gläder oss! 
 
Norlat Shipping Ltd. AS är en torrlastoperatör specialiserad på transporter av 
skogsprodukter, projektlaster och andra bulkvaror huvudsakligen från 
Östersjön/Kontinenten till Nordafrika och Nordamerika. 
 
- Vi erbjuder helt enkelt fraktlösningar till lastägare genom att chartra in tonnage, ta 
det kommersiella och operativa ansvaret och transportera lasten säkert och i tid till 
önskade destinationshamnar, säger Patrik Patriksson, Sverigechef. Fartygen som 
chartras och opereras är i handysize-segmentet 20-40.000 dwt. 
 
- Vår styrka ligger i lång erfarenhet, expertis och flexibilitet i vår lilla, men effektiva 
organisation med duktiga och oberoende beslutsfattare, menar Patrik 
Patriksson. Vi växer och är på ständig jakt efter att knyta till oss fler duktiga och 
drivna befraktare och operatörer.  
 
Norlat har kontor i norska Sarpsborg och Bergen, utöver kontoret i Göteborg.  
 

Norlat Shipping Ltd. AS  
Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg 
Kontaktperson: Patrik Patriksson 
 
Telefon: +46 76 213 22 99 
E-post:chartering@norlat.com och hemsida:www.norlat.com 

 

 
 
Gänget bakom Norlat Shipping, från vänster: Thomas Johansen, Christen Johansen, 
Pål Boehaugen, Henrik Lahn-Johannessen och Patrik Patriksson 

mailto:chartering@norlat.com
http://www.norlat.com/
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MEDLEMSNYTT: HASTING VÄLKOMNAR UECC NYBYGGE 

 
När m/v Auto Achieve anlöpte Malmö i mitten av augusti var Hasting Ship Services 

agent och fick därmed vara med när Copenhagen Malmo Port överlämnade 
välkomstplaketten till fartygets kapten.   
 
Malmöbesöket blev också m/v Auto Achives första besök i en europeisk hamn och 
hon var lastad med 410 bilar. Efter Malmöbesöket fortsatte fartyget till Göteborg. 
 
Auto Achive är nummer två I UECCs serie med tre multifuelfartyg, vilket betyder att 
hon är byggd för att kunna drivas med både LNG och batteri. 
 
United European Car Carriers (UECC) är ett norskt roro-rederi, baserat I Oslo och 
som bildades 1990 med huvudsaklig inriktning på europeisk kortsjöfart. 
 

 

 
 Från vänsster: Amer Kafedzic, Copenhagen Malmo Port; Karolina Newman Olsson,       

Copenhagen Malmo Port; Piotr Bartoszewicz, befälhavare på Auto Achieve och Daniel 
Grahed, Hasting Ship Services AB. 

 

https://www.uecc.com/news/2022/august/auto-achieve-arrival-to-europe/ 

https://www.uecc.com/news/2022/august/auto-achieve-arrival-to-europe/
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ALMEDALSVECKA MED SPÄCKAT SJÖFARTSPROGRAM  
 

 
Jessica Thunander (V), Mikael Larsson (C), Helena Gellerman (L), Teres Lindberg (S) Jimmy 
Ståhl (SD) och Åsa Coenraads (M) gav alla sin syn på sjöfartens utmaningar. 

 
Det känns länge sedan nu, men i början av juli samlades hela sjöfartssverige med 
det politiska etablissemanget äntligen igen på Gotland. 
 
Den maritima mötesplatsen, med kanske Almedalsveckans vackraste trädgård, 
arrangeras av Maritimt Forum i samarbete med Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, 
Lighthouse, Sveriges Hamnar och Sveriges Skeppsmäklareförening.  
 
Mängder med seminarier och debatter arrangerades och föreningen stod särskilt 
bakom debatten med trafikutskottet som leddes av Sveriges Hamnars Eric Tedesjö 
och Berit Blomqvist.   
 
Slutsatsen därifrån kanske kan sammanfattas: alla vill fortsätta stötta sjöfarten, det är 
frustrerande att inte mer hänt i frågan om överflyttning och att frågan om slussarna i 
Trollhättan bara måste lösas, dock utan att det kommunala vetot ifrågasätts. 
 

Emma Nohrén (MP), ordf Miljömålsberedningen; Marlene Burwick (S); Svante Axelsson, 
nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Jessica Thunander (V) Mikael Larsson (C) 
diskuterade sjöfartens roll i klimatomställningen.  
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KALENDARIUM 
 
Augusti 
31  Möte med gränspolisen om gränskontroller och 

gränsövergångsställen, i Göteborg. Ev blir det fler möten över 
landet. 

 
September 
6 Containerrådet har öppet möte med Yilport, i Göteborg 
7 Skeppsmäklarnas rekryteringsmingel för studenter som läser 

Internationell Logistik, i Klippan Göteborg.  
29   Världssjöfartens Dag 
 
Oktober 
20 Webinarium med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och 

Kustbevakningen om förändringar vad gäller avfall, security, 
ATA/ATD och farligt gods. Save the date, mer info kommer! 

November 
10 Sjöfartsentusiastdagen, Göteborg.  
11 Styrelsemöte, Göteborg. 
29 - 30 Momskurs, Göteborg. OBS, nytt datum! 
 
 
 
 

 

http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Programmet-till-V%C3%A4rldssj%C3%B6fartens-dag

