
 

 

Forretningsorden for Kaptajnsgruppe i Metal Maritime 
 

Gruppens navn 
Navn: Kaptajnsgruppen i Metal Maritime 
Intern benævnelse: Kaptajnsgruppen 
Afsenderbetegnelse: Metal Maritime, Kaptajnsgruppen 
 

Organisatorisk 
Kaptajnsgruppen er en intern del af Metal Maritime. 

 
Formål 
At varetage og sikre skibsføreres interesser bedst muligt samt at agere som talerør for 
skibsførere inden for områder, der omfatter og/eller berører: 

• ansættelsesvilkår 

• skibsførerens særlige ansvar, opgaver og roller 

• rettigheder og pligter 

• indflydelse nationalt og internationalt 
 

 
Kaptajnsgruppens medlemmer 
Medlemmer af Kaptajnsgruppen i Metal Maritime omfatter medlemmer af Metal Maritime 
der: 

• er ansat som skibsfører; enten på overenskomst eller individuel kontrakt 

• aktivt, selv har oplyst Metal Maritime om, at de er ansat som skibsfører 

• som udgangspunkt ikke er ansat på et overenskomstområde eller i et rederi dækket af 
en anden organisation under CO-Søfart 

 
Metal Maritimes sekretariat har ansvar for registrering og ajourføring af personer i 
Kaptajnsgruppen. 
 

Kaptajnsgruppens ledelse 
Kaptajnsgruppen ledes af en styregruppe, som er valgt af medlemmerne. Styregruppen 
består af tre personer og kan udvides til fem. 
 
Det tilsigtes, at Styregruppen har en så bred repræsentation som mulig indenfor 
erhvervets fartområder, som passager-, linje-, tramp-, lang-, nærfart, offshore osv.  
 
Valg til styregruppen sker efter behov eller efter ønsker fra Kaptajnsgruppens 
medlemmer. Herudover følges de til enhver tid gældende regler for valg af 
tillidsrepræsentanter i Metal Maritime, med undtagelse af bestemmelser om 
overenskomststilknytning. 
 



 

 

 

Side 2 

Styregruppen konstituerer sig selv med hvervsposter, som minimum består af en 
formand og en næstformand. 
 
Styregruppens formand er medlem af bestyrelsen i Metal Maritime.  
Styregruppens formand kan herudover deltage i Dansk Metals kongres, som en del af 
Metal Maritimes repræsentation. 
 
 

Styregruppens arbejde 
Metal Maritime sikrer, at styregruppen får forelagt nye love, regler eller andre 
relevante oplysninger i høring, så gruppen sikres indflydelse på regelområdet. 
 
Metal Maritime holder styregruppen orienteret om igangværende 
overenskomstforhandlinger for navigatører, herunder om det forberedende arbejde. 
 
I situationer, hvor emnet er skibsførerens opgaver, ansvar og roller, skal 
formand/styregruppe fungere som talerør på vegne af Kaptajnsgruppen overfor 
omverdenen som f.eks. 

• rederier 
• arbejdsgiverforening 
• myndigheder 
• nationale organisationer  
• internationale organisationer  

 
Det indgår i styregruppens arbejde at holde Metal Maritimes sekretariat orienteret om 
gruppens arbejde, herunder den viden de måtte få fra medlemmer af 
Kaptajnsgruppen. 
 
Metal Maritimes sekretariat bistår styregruppen i arbejdet og faciliterer styre- og 
kaptajnsgruppens møder og valg, herunder inviterer styregruppen og formanden til 
møder i nødvendigt omfang.   
 

Skibsfører-talspersoner i Kaptajnsgruppen 
Når der i det enkelte rederi er en markant tilslutning blandt skibsførermedlemmer, kan 
der blandt skibsførermedlemmer i det enkelte rederi vælges en Kaptajnstalsperson. 
Kaptajnstalspersoner vælges på de til enhver tid gældende regler for valg af 
tillidsrepræsentanter i Metal Maritime, med undtagelse af bestemmelser om 
overenskomststilknytning. 
Kaptajnstalspersoner bistås af Metal Maritimes sekretariat på samme vilkår som 
styregruppen og organisationens øvrige tillidsvalgte. 
 
 
 
 
Forretningsorden af 25. oktober 2022 


