Stadgar för STs arbetslöshetskassa
Fastställda av IAF 13 september 2018

§ 1 Ändamål och firma
Arbetslöshetskassan ska i enlighet med bestämmelserna i lag (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet.
Arbetslöshetskassans firma är STs arbetslöshetskassa.

§ 2 Verksamhetsområde
Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat,
kommun, landsting samt personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt
anställda inom understödsföreningar.
Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i företag eller inrättning samt deras
underleverantörer vars verksamhet utgörs av samhällsservice och som helt eller delvis
finansieras av skatter eller avgifter.

§ 3 Säte
Arbetslöshetskassans styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Inträde
Inträde i arbetslöshetskassan beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i lag, förordning och
föreskrift.

§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgift betalas för varje påbörjad kalendermånad.
Arbetslöshetskassans styrelse bestämmer hur medlemsavgiften ska betalas.

§ 6 Ansökan om och utbetalning av arbetslöshetsersättning
Ansökan om ersättning görs i enlighet med vad som föreskrivs i lag, förordning och föreskrift.
Utbetalning av ersättning sker på sätt som arbetslöshetskassan bestämmer.

§ 7 Utträde på egen begäran
Utträde ur arbetslöshetskassan ska anmälas skriftligt och beslutas i enlighet med lag,
förordning och föreskrift.
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§ 8 Utträde på grund av bristande betalning
Enligt lag ska en medlem som inte betalat medlemsavgift eller uttaxerat belopp till
arbetslöshetskassan vid utgången av andra månaden efter den månad medlemsavgift eller
uttaxerat belopp avser, anses ha utträtt ur arbetslöshetskassan efter den tiden.
Om särskilda skäl föreligger, kan arbetslöshetskassans styrelse besluta, att den som inte
betalat medlemsavgift eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt
medlemskap.

§ 9 Uteslutning
Uteslutning ur arbetslöshetskassan beslutas i enlighet med lag, förordning och föreskrift.

§ 10 Styrelse
Arbetslöshetskassans styrelse ska bestå av sju ledamöter. För var och en av dessa ska
finnas en personlig suppleant. En ledamot jämte en suppleant utses av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie
föreningsstämma för två år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med slutet av
den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas.
Därutöver kan arbetslöshetskassans personals fackliga organisation utse en representant
jämte suppleant. Representanten har yttranderätt vid mötet.
Till ledamot eller ersättare får endast väljas den som är medlem i a-kassan.
Vid förfall för på stämman vald ledamot och då även den personliga suppleanten har
förhinder kallas någon av de andra suppleanterna enligt ordningsföljd som fastställs av
styrelsen.
Utträder stämmovald ledamot ur styrelsen under mandattiden ska suppleant enligt här ovan
nämnda ordningsföljd, inkallas tills kompletteringsval sker.
Styrelsen kan besluta att tillsätta ett arbetsutskott (AU) inom sig.

§ 11 Revisor
Arbetslöshetskassan ska ha två revisorer, jämte en auktoriserad revisor. För var och en av
de tre revisorerna ska finnas personlig suppleant. De förtroendevalda revisorerna och deras
suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma för två år, räknat från den stämma då valet
äger rum till och med den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval ska förrättas.
Arbetslöshetskassans styrelse utser den auktoriserade revisorn och dennes suppleant efter
genomförd upphandling.

§12 Val av ombud och suppleanter
Rätten för arbetslöshetskassans medlemmar att besluta i arbetslöshetskassans
angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud. Antalet valda ombud ska
vara sjutton. Antalet suppleanter ska uppgå till sjutton.
Valen av ombud och suppleanter gäller för en tid av två år.
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Den som nominerar samt ombud och suppleanter ska vara medlemmar i STs
arbetslöshetskassa.
A-kassan har fyra valkretsar och ombuden utses enligt följande:
- Fackförbundet ST utser nio ombud och nio suppleanter för dem som är medlemmar i
förbundet och a-kassan
- Försvarsförbundet utser tre ombud och tre supplanter för dem som är medlemmar i
förbundet och a-kassan
- TULL-KUST utser tre ombud och tre suppleanter för dem som är medlemmar i förbundet
och a-kassan
- De som inte är medlemmar i en av de tre nämnda förbunden utser två ombud och två
suppleanter.
Fackförbundet ST, Försvarsförbundet och TULL-KUST meddelar till kassaföreståndaren vilka
som är ombud och suppleanter från respektive valkrets samt i vilken ordning suppleanterna
träder in.
De som inte är med i ovanstående förbund har möjlighet att nominera ombud och
suppleanter. Nominering av ombud och suppleanter ska ske genom att medlem insänder
förslag till arbetslöshetskassan före ett av styrelsen bestämt datum som anges på hemsidan.
Mandaten tilldelas utifrån vem som har fått flest nomineringar. Vid lika antal nomineringar
avgörs företrädet genom lottning som utförs av de förtroendevalda revisorerna. Revisorerna
fastställer i vilken ordning suppleanterna träder in om de får lika röstetal.
Fullmaktsröstning är inte tillåten.

§ 13 Nomineringar inför val på föreningsstämman
Nominering av ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning ska
ske genom att medlem insänder förslag till arbetslöshetskassan före ett av styrelsen bestämt
datum som anges på hemsidan.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen ansvarar för att kallelse till ordinarie föreningsstämma utfärdas senast två veckor
före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen till varje ombud samt på
arbetslöshetskassans hemsida. Därutöver kan annonsering ske i den eller de tidningar som
arbetslöshetskassans styrelse beslutar.
I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om förslag till ändring av
arbetslöshetskassans stadgar ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i
ändringen anges i kallelsen.
Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som ovan
angetts.

§15 Föreningsstämma
Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.
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Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om
• fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
• ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
• fastställande av verksamhetsplan och budget för arbetslöshetskassan för nästkommande
år,
• fastställande av medlemsavgift,
• val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska förrättas enligt § 10
• val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val ska förrättas enligt § 11
• val av valberedning
• övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en medlem
Ombud får inte delta i beslut avseende punkterna ett och två ovan, om han/hon fungerat som
styrelseledamot eller revisor under någon tid som respektive beslut avser.
Ärende som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit skriftligt till
styrelsen före utgången av februari månad det år föreningsstämman ska hållas.
Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen med
angivande av skälet härtill begärt det. Sådan stämma ska utlysas av styrelsen även då det
för angivet ändamål skriftligen begärts av minst 1/4 av ombuden.
Fullmaktsröstning är inte tillåten.
Valberedningen ska i sitt förslag till föreningsstämman verka för att sammansättningen av
ledamöter till styrelsen speglar medlemskåren.

§ 16 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av arbetslöshetskassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna
eller medlem. Förslag ska om det väcks av annan än styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt
och inom tid som anges i § 15.
Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som
kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan
att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det.
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av
minst 3/4 av samtliga närvarande röstberättigade.
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