TILLSAMMANS FÖR
VÄXANDE MARITIMA
NÄRINGAR
Vår vision är att skapa konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima
näringar som bidrar till ökad sysselsättning, minskad belastning på mijö och
klimat samt en attraktiv livsmiljö. Med gemensamt engagemang utvecklar
vi samhället genom att växa, anställa och minska miljö- & klimatpåverkan.
Maritimt Forum samlar de maritima näringarna och skapar förändring genom
att aktivt driva gemensamma frågor.
Vi sprider kunskap till politiker och beslutsfattare, samt till andra intressenter.
Maritimt Forum är en mötesplats för oss alla som är aktiva runt de maritima
näringarna.
Våra medlemmar spänner över hela det maritima fältet med rederier, hamnar,
universitet, försvaret, skeppsmäklare, fackföreningar, transportköpare, myndigheter, forskningsinstitut samt marintekniska företag. Vår unika bredd och
sammantagna kompetenser är vår styrka.
Maritimt Forum representerar ett verkligt samhällsintresse!

SAMVERKAN
Vi skapar forum där medlemmar
kan delta, diskutera och bidra
KUNSKAP
Vi sprider information och ökar
kunskapen avseende vikten av
de maritima näringarna
PÅVERKAN
Vi driver frågor som är centrala
för de maritima näringarna
FÖR SAMMAN
Vi för samman de maritima
näringarna
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Maritimt Forums styrka är kraften från många olika
maritima näringar bland medlemmarna som tillsammans
representerar unika kompetenser och en stark röst
MARITIM FORUM DRIVER IDAG
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•
•
•
•

Den gröna omställningen
Kompetensförsörjning
Överflyttningen av gods till sjöfart
Passagerarsjöfart

Som medlem i Maritimt Forum är du med och påverkar
agendan i Maritimt Forum och därmed är du med och skapar du bättre villkor för de maritima näringarna!
MARITIMT FORUM
af Pontins väg 6 SE-115 12 Stockholm
08–410 136 10
info@maritimtforum.se
www.maritimtforum.se

OM OSS
Forumet bildades för drygt 25 år sedan baserat på en
vision att öka kunskapen om de maritima näringarna.
Idag är Maritimt Forum en bred intresseorganisation,
utan vinstintresse, för företag och andra organisationer
med anknytning till de maritima näringarna som vill
utveckla samhället genom att växa, anställa och minska
påverkan på miljö och klimat.

Joachim Glassell, VD
joachim.glassell@maritimtforum.se
070-416 43 45
Rebecca Dalén
Kommunikationsansvarig
rebecca.dalen@maritimtforum.se
076-237 28 42

