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§ 1 Kassans ändamål och firma
Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge
ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet. Kassans firma är Unionens arbetslöshetskassa.

§ 2 Verksamhetsområde
Kassans verksamhetsområde är begränsat till:
Personer som inom Sverige är verksamma i de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av
arbetsmarknaden, samt tjänstemän som inom Sverige är verksamma vid företag och
organisationer inom handel, transport, ideella organisationer och övrig servicenäring jämte
dessa närstående områden.
Personer som är verksamma inom svensk scenkonst, film, radio, television och därmed
jämförlig verksamhet samt till musiker och korister verksamma i svenska symfoniorkestrar,
kammarensembler, musikteatrar, teaterföretag, statlig och regional musikverksamhet samt
radio och television. Artister, musiker, och korister skall ha genomgått statlig teater- eller
musikhögskola eller ha annan jämförbar utbildning alternativt verksamhet som styrelsen
bedömer som likvärdig.
Personer som är verksamma inom apoteks- och läkemedelsverksamhet såsom försäljning,
både på apotek och i annan näringsverksamhet, distribution, framställning och tillverkning
samt lokalvård. Vidare inom Sverige verksamma inom forskning vid universitet, högskolor och
hos läkemedelstillverkare eller med dessa närstående verksamheter.
Företagare, företagsledare, ägare och delägare inom detalj- och grossisthandel samt service,
tillverkning, tjänster, jordbruk, skogsbruk, jakt, gruvor och mineralutvinning.
Rätt att bli medlem tillkommer även företagares make eller maka och övriga
familjemedlemmar som deltar i verksamhetensamt inom ovanstående
verksamhetsområdens bransch- eller arbetsgivarorganisationer anställda personer i
ledande ställning.
Med verksamma avses både anställda och de som bedriver egen verksamhet inom det
angivna verksamhetsområdet.
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§ 3 Kassans säte
Kassans styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Utbetalning av ersättning
Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer.

§ 5 Avgifter
Fast medlemsavgift erläggs för varje kalendermånad.
Arbetslöshetskassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.
Av enskilt ansluten medlem kan arbetslöshetskassan, i den fasta medlemsavgiften, ta ut ett
belopp som täcker skäliga extra administrationskostnader för medlemskapet.

§ 6 Utträde
Utträde sker efter skriftlig anmälan. Medlemskapet sträcker sig till den sista dagen i den
kalendermånad som medlemmen har begärt utträde eller tidigast från den dag då kassan tog
emot anmälan om utträde.
Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till kassan vid utgången av
andra månaden i den period avgifter eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur
arbetslöshetskassan efter den tiden.
Om särskilda skäl föreligger, kan arbetslöshetskassans styrelse besluta, att den som inte
betalat föreskrivna avgifter eller belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§ 7 Styrelse

På ordinarie föreningsstämma väljs sju ledamöter och fyra suppleanter.
Mandattiden för ledamöter är två år samt ett år för suppleanter, då räknat från den stämma
då valet äger rum till och med slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordinarie ledamöter
väljs växelvis med fyra respektive tre ledamöter vartannat år. Suppleanterna går in i ordinarie
ledamots ställe i den ordning de väljs på föreningsstämman.
Utöver detta utses en ledamot och suppleant för denne av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen.
Till det kommer arbetstagarledamöter och suppleanter enligt lag (1987:1245) om
styrelserepresentation för privatanställda.
För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste mer än hälften av styrelseledamöterna vara
närvarande.
Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, har förvaltare enligt
11 kap 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.
Till styrelseledamot eller suppleant får föreningsstämman välja endast den som är medlem i
Unionens arbetslöshetskassa.
Arbetslöshetskassan ska ha tre revisorer, för vilka det ska finnas tre personliga
revisorssuppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor.
Två revisorer och två suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma för ett år, räknat från
den stämma då valet äger rum till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Den
auktoriserade revisorn och dennes suppleant tillsätts i särskild ordning.

§ 8 Föreningsstämma
Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Efter framställning av kassan kan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen medge att
ordinarie föreningsstämma visst år hålls vid en senare tidpunkt.
Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om:
1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
3. fastställande av budget för kassan för nästkommande år,
4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen,
5. val av revisorer och suppleanter,
6. övriga frågor, som framläggs av styrelsen eller väckts av revisorer eller /ombud/, samt
fråga som väckts av medlem och som skriftligen inkommit till kassan före utgången av
februari det år föreningsstämman hålls.
I beslut i ärende, som anges under 1 och 2 under föregående stycke, får inte ombud delta,
som under den tid beslutet avser fungerat som styrelseledamot eller revisor.
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna
rösterna eller vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande stödjer.
Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller när revisorerna,
skriftligt med angivande av skälet till det, så påfordrat. Sådan stämma ska utlysas av
styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen påfordras av minst en fjärdedel av
ombuden.
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§ 9 Val av ombud

Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid
föreningsstämma genom valda ombud, som ska uppgå till 57 stycken.
Valen av ombud gäller för en tid av ett år och där valet ska ske på det sätt som framgår av
bilagan till stadgarna.
Angående kallelser till valen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 10 om meddelanden
från kassan.

§ 10 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska skickas senast två veckor före stämman och till
extra föreningsstämma senast två veckor före stämman.
Kallelse till föreningsstämman ska ske skriftligen till varje ombud samt finns på kassans
hemsida.
I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om förslag till ändring av
kassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen
anges i kallelsen.
Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på kassans hemsida.

§ 11 Stadgeändring

Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller av medlem.
Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas på sätt och inom tid som anges i § 8.
Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som
inkommit till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att
styrelsen haft tillfälle att yttra sig däröver.
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av
minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade som är närvarande vid stämman.
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Bilaga

Valordning för val av ombud vid föreningsstämma med Unionens arbetslöshetskassa

Fördelning av ombud
Vid val av ombud delas kassan in i valkretsar som följer förbundsregionerna inom Unionen.
Valkretsarna är:
Bergslagen
Dalarna
Gävleborg
Göteborg
Mellannorrland
Mälardalen
Norrbotten
Sjuhall
Skaraborg/Väst
Småland
Stockholm
Sydväst
Sydost
Uppland
Värmland
Västerbotten
Öst
Östra Sörmland/Gotland

Fördelning av mandat och val av ombud
Varje valkrets tilldelas två grundmandat. Övriga mandat s.k. tilläggsmandat, tilldelas
valkretsarna proportionellt i förhållande till deras medlemsantal.

Val av ombud
Val av ombud sker vid ett sammanträde öppet för alla medlemmar i arbetslöshetskassan,
inom sina respektive valkretsar. Valet genomförs i samband med regionrådens valmöten
inom Unionen som hålls före april månads utgång.
För varje ombud utses en suppleant, vid förhinder för ombud ska suppleanter kallas i den
ordning de angivits i valprotokollet.
Val sker genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs.
Valda till ombud respektive suppleanter är de som fått flest antal röster, vid lika röstetal skiljer
lotten.
De som nomineras ska vara medlemmar i Unionens arbetslöshetskassa och även vara
tillfrågade om uppdraget som ombud. Om ett ombud eller en suppleant går ur a-kassan
upphör mandatet.
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Mandattid
För ombud och suppleanter börjar mandattiden vid ordinarie föreningsstämma och varar fram
till nästa ordinarie föreningsstämma.

Övrigt
Övriga bestämmelser angående valet meddelas av kassastyrelsen.
Kassastyrelsen meddelas genom protokollsutdrag om valets utgång.
Kallelse till val av ombud sker på kassans hemsida på så sätt att medlemmarna har möjlighet
att delta i valet.
Valberedning
Kassans föreningsstämma utser valberedning som har att föreslå styrelseledamöter och
suppleanter till nästkommande ordinarie föreningsstämma.
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