Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i
Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening och anger följande upplysningar:
Fullständigt för- och efternamn: ……………………………………………………………………………….………………….
Personnummer: ………………………………………………..
Sjökaptensexamen år: ………………………….(Bifoga bevis på sjökaptensexamen; betyg eller –brev)
Nuvarande anställning: …………………………………………..…………………………………………………………………….
Postadress: ………………..................................................................................………………………………….
Telefon: ………………………..................................... Mobil: ...............................................................
E-postadress: .....................................................@..........................................................................
Eventuell fadder: .............................................................................................................................

Ort och datum: …………………………….……………………………………….……......
Bifoga också ett fotografi på dig själv - helst elektroniskt - att användas i fotomatrikeln!
Undertecknande:. ………………………….…………………………………….………..….

Undertecknad ansöker härmed om medlemskap i Göteborgs Fartygsbefälhavares
Begravningskassa (Understödsförening). Till medlemskap kan endast antas
medlem i GFBF som inte uppnått 45 års ålder.
Jag anger följande upplysningar och försäkran om mitt hälsotillstånd:
Att jag mig veterligen inte är behäftad med kronisk åkomma eller svårare sjukdom, vilket härmed
intygas på heder och samvete:
Ort och datum: ……………………………………………………………………….……..
Signatur: …………………………………………………………………………………….

Ansökan insändes till:

Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening
Kassaförvaltare sjökapten Robin Gustavsson
Nordövägen 60
430 82 DONSÖ
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Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, i dagligt tal GFBF eller Befälhavareföreningen, bildades den
1 februari 1883 i syfte att ”åstadkomma en närmare sammanslutning fartygsbefälhavare emellan, att
vid sammankomster diskutera alla till sjöfarten hörande ämnen och om möjligt genom publicering av
föreningens diskussioner och gjorda rön, söka verka för förbättringar inom sjömansyrket och därtill
hörande lagar och författningar samt att meddela understöd åt behövande sjömän och deras änkor”.
Drygt 120 år senare är ändamålet med föreningens verksamhet mer av social karaktär, där
sjökaptener träffas och umgås regelbundet under gemytliga former och utbyter friska åsikter. Det är
en strävan att under dessa möten anordna aktuella och tidsenliga föredrag.
Till medlem i föreningen antas sjöman som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt
handelsfartyg, och har avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig utbildning.
Förste ordförande var sjökaptenen och riddaren H: W: P: Wetterström. Vår nuvarande ordförande,
sjökapten Magnus Brännberg, tillträdde 2004 och är nr 17 i raden. Föreningen har idag drygt 430
medlemmar.
År 1889 bildades Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa (Understödsförening) som har till
uppgift att ge hjälp till efterlevande med ofta betungande kostnader. Ekonomin har utvecklats
gynnsamt och numera utgår hjälp till efterlevande med 11 000 kronor. Kassan har f n drygt 240
medlemmar.
Mötena är välbesökta och inträffar tre gånger årligen. Vintermötet inträffar i februari och är
föredragens och debatternas forum, därefter följer Årsmötet i april månad, som kan präglas av,
förutom föreningsangelägenheter, musik och uppträdanden. På novembermötet, som alltid inträffar
torsdagen närmast den 11 november, samlas vi till en högklassig gåsamiddag. Alla middagar är
kraftigt subventionerade.
Föreningen har för närvarande fem Hederskaptener, nämligen H M Konung Carl XVI Gustaf, invald
1983, skådespelaren och artisten Sven-Bertil Taube, invald 1983, skeppsredare Dan-Sten Olsson,
invald 2006, assuransdirektör konsul Frans Malmros, invald 2006 f generaldirektören för
Sjöfartsverket, Anders Lindström, invald 2009 samt redaktör Torbjörn Dalnäs och assuransdirektör
Lars Rhodin som invaldes 2011. Vid Höstmötet 2016 valdes Föreningens förre sekreterare advokat
Per-Olov Sköld till Hederskapten. Hedersledamöter är sjökaptenerna Sven Sandström, Hans Lind,
Christer Dahlqvist, Sven-Olov Brax, Henrik Bergdén samt Rolf Westerström.
Föreningen har en hemsida på Internet, www.gfbf.se. Efter beviljat inträde erhålles uppgifter för
inloggning.
Inträdesavgift i Föreningen är 100 kronor och årsavgiften 225 kronor. Sökande under 45 års ålder kan
även ansöka om medlemskap i Begravningskassan, där inträdesavgiften är 100 kronor och årsavgiften
75 kronor.
Vårt bankgiro är 5106-0580
GFBF
Oktober 2016
Sida 2 av 2

