Vegleiðing til skiparan
1.
Upplýsingar um skipið, skipara og manning skal altíð verða rætt ført á skipsmanningarlistan og hevur
skiparin ábyrgdina av, at lógarinnar reglur verða hildnar. Reiðarin hevur skydu til at boða
Sjóvinnustýrinum frá, tá ið skipari tekur við ella fer úr starvi sínum á skipinum. Fráboðanin til
Sjóvinnustýrið kann verða gjørd á manningarlistan saman við manningini.
2.
Tá ið mynstrað verður, skal skiparin sama dag, sum siglt verður, senda avrit av
skipsmanningarlistanum til Sjóvinnustýrið, áðrenn skipið byrjar ferð sína. Skipsmanningarlistin skal
sendast til Sjóvinnustýrið umvegis talgildu mynstringarskipanina hjá Sjóvinnustýrinum.
3.
Eintak av skipsmanningarlistanum skal, altíð verða eftir umborð í frumriti, saman við øðrum
skipsskjølum
4.
Skiparin og manningin, her undir onnur sum fylgja við skipinum, verða skrivað á
skipsmanningarlistan samsvarandi teigabýtinum. Onnur kunnu t.d. verða praktikantar og eygleiðarar.
Starvsviðurskiftini skulu verða greitt tilskilað á manningarlistanum.
5.
Rættingar til skipsmanningarlistan kunnu verða gjørdar, eftir at skipið er byrjað ferð sína, men skulu
hesar tá verða fráboðaðar til Sjóvinnustýrið skjótast til ber.
6.
Í teigin sjóvinnubræv rað nr. verður bara skrivað raðnummarið á sjóvinnubrævinum. Verður mynstrað
við undantaksloyvi skal und verða skrivað.
7.
Í teiginum sáttmáli skulu hesar styttingar verða nýttar fyri sáttmálar millum feløg og millum
Fíggjarmálaráðið og feløg:
Føroya Skipara- og Navigatørfelag og Føroya Reiðarafelag: FSN-FR
Maskinmeistarafelagið og Føroya Reiðarafelag: MF-MR
Føroya Motorpassarafelag og Føroya Reiðarafelag: MPF-FR
Føroya Fiskimannafelag og Føroya Reiðarafelag: FF-FR
Føroya Skipara- og Navigatørfelag og Reiðarafealgið fyri farmaskip: FSN-RFF
Maskinmeistarafelagið og Reiðarafelagið fyri farmaskip: MF-RFF
Føroya Motorpassarafelag og Reiðarafelagið fyri farmaskip: MPF-RFF
Føroya Fiskimannafelag og Reiðarafelagið fyri farmaskip: FF-RFF
Føroya Skipara- og Navigatørfelag og Fíggjarmálaráðið: FSN-FMR
Maskinmeistarafelagið og Fíggjarmálaráðið: MF-FMR
Starvsmannafelagið og Fíggjarmálaráðið: SF-FMR

Verður mynstrað eftir sáttmála millum ávíst reiðarí og viðkomandi fakfelag, verður skrivað: Reiðarí
og viðkomandi fakfelag t.d. REID-FSN
8.
Niðast á síðuni mitt fyri, har tað stendur síða _ av _ skal, um tygum hava eina síðu, setast síða 1 av 1
og um tygum hava t.d. 3 síður, verður sett á fyrstu síðu, síða 1 av 3, á næstu síðu, síða 2 av 3 og á
triðju síðu, síða 3 av 3.
9.
Løgtingslóg og kunngerð u mynstring er at finna á www.logir.fo og á www.fma.fo undir manning.

