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temännens huvudorganisationer har traf—
fat avtal om cndring aw bilersattnings—
avtalet.
ndringen galler fr o m 2/7-83.
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INVIGNINC áP

Aret varldssjofartsdag uppmärksarro7las
for svensk del den 28/9.
Detta sker genom ett samarrangemang
av sjöfartsverket och teLeverket.

rets tema är Maritime Communications
for Safety efficiency and welfare.
Temat har valts med tanke pa att 1983
har dekLarerats scm Världskommunika—
tionsaret av EN.
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Bar foljer STs nya avdelningsstyrelse
scm valdes p ombudsmOtet den 25 maj:

Den 4 juli invigdes varldssjofartsuni—
versitetet (World Marit-i.me University)
i MalmO, i närvaro as hi a 1140s general—
sekreterare C P Srivastava, chefen for
ENs utvecklingsprogram (UNDP) Bradford
Morse och utrikesminister Lennart Bod—
strOm.

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
KassOr och registrato r
Studi eorgani satör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
•Ledamot

Sune Strand
Ivar Bergiund
Anita Ohlsson
Lars Isacsson
Birgitta Oscarsson
Evert Ahlberg
Dan Myrberg
Georg Levander
Carin Jennerstam

Supp Leant
Supp Leant
Supp leant
Supp Leant
Supp leant

Lars HolrnstrOrn
Freddy SjOdin
Erland Nyberg
Birgitta Bogren
Lennart 4ennerstén

Universitetet Leds av rektor Solve Ar—
vedson (tidigare rektor fOr sjObefäLs—
skolan). Han kommer att vid sin sida
ha. fOrutom en administrativ stab, tta
professorer av olika nationaliteter och
ett 90—tal gastfOrelasare fran oLika
lander.

Adjungerad Ledamot

Hakan Lindley

Under fOrsta §ret kommer ungefär’75 e—
Lever fran olika utvecklingslander att
studera vid universitetet. FuLit utbyggt
nästa r har det ca 150 studenter.

V

Universitetet drivs av 1M0
1 ENs fack—
organ for tekniska sjOfartsfrgor. Det
är främst avsett fOr hOgre utbildning
p sjöfartsomrdet av befattningsha—
vare i utveckLingslanderna. säsom lära—
re vid sjObefälsskolor, inspektOrer och
sj Ofa rtsadmi ni stratOrer.
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Universitetsprojektet bekostas geñom
bidrag fran UNDPI svenska staten och
Malmö kommun och genom bidrag fran cli—
ka hail i världen inte minst fran Ut—
vecklingslanderna själva.
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FRITIDSBT NORDSKAR 100.0 med serie—
nummr 113—001.
FOr godkännande gaIter fOLjande be—
gränsni.ngar:
största motoreffekt
största personantal
stOrsta last

25 kW
8 st
1 300 kg

