Elektrikernas arbetslöshetskassas stadgar
§ 1 Ändamål och firma
Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om
arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid
arbetslöshet. Kassans firma är Elektrikernas arbetslöshetskassa.
§ 2 Verksamhetsområde
Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige, inom
elteknikbranschen, sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-,
svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och
energibranschen.
§ 3 Styrelsens säte
Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.
§ 4 Ansökan om och utbetalning av ersättning
Medlem skall anmäla sin arbetslöshet på särskild blankett till
kassan. Medlem skall lämna in ny anmälan om förhållanden som
angivits i den senaste anmälan ändrats eller då kassan begärt det.
Ansökan om ersättning görs skriftligen på kassakort, eller
genom elektronisk överföring (elektroniskt kassakort).
Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer.
Avdrag från utbetalning av arbetslöshetsersättning får göras för
förfallna ej erlagda medlemsavgifter till kassan.
§ 5 Medlemsavgift
Fast avgift erläggs för varje kalendermånad.
En medlem vars medlemskap inte upphör i samband med
månadsskifte är skyldig att erlägga avgift för hel kalendermånad.
§ 6 Utträde på grund av bristande betalning
En medlem skall anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om
medlemmen vid utgången av andra månaden efter den tid på
vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp
belöper inte har betalat avgiften eller beloppet till kassan och
inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från
betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen skall anses ha
trätt ut ur kassan vid den tidpunkten.
Om det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att en medlem
får fortsätta att vara medlem även om medlemmen inte inom
föreskriven tid betalat medlemsavgiften eller ett särskilt uttaxerat
belopp.
§ 7 Styrelse och revisorer
Kassans styrelse består av sju ledamöter. För dessa skall finnas
tre suppleanter. En av ledamöterna jämte suppleant för denne
utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Övriga
ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma
för fyra år, räknat från den stämma då valet äger rum till och
med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken
styrelseval skall förrättas.
Styrelseledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige,
om inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i ett särskilt fall
tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, har en förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är underkastad
näringsförbud får inte vara styrelseledamot eller suppleant. Till
styrelseledamot eller suppleant får föreningsstämman välja
endast den som är medlem i kassan.
Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna
fastställs av stämman. Utträder ledamot ur styrelsen under
mandattiden skall närmast i tur stående suppleant inkallas och
fungera som ledamot under återstående del av mandattiden.
Kassan skall ha tre revisorer, jämte tre suppleanter för dessa, vid
sidan av en auktoriserad eller godkänd revisor och dennes
suppleant. De utses på ordinarie föreningsstämma för fyra år,
räknat från den stämma då valet äger rum till och med den
ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval skall förrättas.
Styrelsen äger rätt att inrätta ett arbetsutskott. I arbetsutskottet
skall kassans föreståndare ingå.
§ 8 Föreningsstämma
Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra. Ordinarie
föreningsstämma skall hållas före den 1 juli varje år på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Efter framställan av kassan kan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen medge att ordinarie
föreningsstämma visst år hålls vid senare tidpunkt.

Vid ordinarie stämma skall beslut fattas om:
1. Fastställande av resultat- och balansräkning
2. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
3. Fastställande av budget och avgifter för kassan för
nästkommande år
4. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om
sådant val skall förrättas enligt § 7
5. Val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant
val skall förrättas
6. Övriga frågor, som framlägges av styrelsen eller
väckts av revisorerna eller av en medlem
I beslut i ärenden, som anges under 1 och 2, i föregående
stycke, får inte delta ombud, som under den tid beslutet avser
fungerat såsom styrelseledamot eller revisor.
Föreningsstämman får uppdra åt styrelsen att fastställa budget
och avgifter för nästkommande år.
Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma
skall ha inkommit till styrelsen före utgången av mars månad det
år föreningsstämman skall hållas. Sådant förslag skall inlämnas
skriftligt.
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner lämpligt, eller
revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så
påfordrat. Sådan stämma skall utlysas av styrelsen även då det
för angivet ändamål skriftligen påfordras av minst en fjärdedel
av ombuden.
§ 9 Föreningsstämmoombud
Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans
angelägenheter utövas vid föreningsstämman genom valda
ombud, som skall uppgå till ett antal av 54.
Valen av ombud gäller för en tid av två år. Hälften av
ombuden väljs varje år. Mandatperioden löper med början 1 juli
det år valet sker till 30 juni två år efter tillträdesdagen. Val av
ombud sker i enlighet med bilaga till dessa stadgar.
§ 10 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utfärdas senast två
veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en
vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämma skall ske dels
skriftligen till varje ombud, dels genom annons i den eller de
tidningar kassans styrelse beslutar. I kallelsen skall anges de
ärenden som skall förekomma på stämman. Om förslag till
ändring av kassans stadgar skall behandlas på stämman, skall det
huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelse.
§ 11 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen,
revisorerna eller medlem. Förslaget skall, om det inte väcks av
styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i
§ 8.
Det åligger styrelsen att, i andra fall än då styrelsen väckt
förslaget om ändring av kassans stadgar, till stämman avgiva
utlåtande över förslag till stadgeändring som kommit in till
styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte upptas till
behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig däröver.
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid
föreningsstämma godtagits av minst tre fjärdedelar av samtliga
närvarande röstberättigade.
Dessa stadgar är behandlade på kassans föreningsstämma
2016-06-01.
Valordning
a) Kassans valdistrikt är uppdelade på det sätt som motsvarar
Svenska Elektrikerförbundets geografiska valkretsindelning.
b) En medlem tillhör det valdistrikt där han eller hon är
folkbokförd.
c) Respektive valdistrikt äger rätt att välja föreningsombud i
förhållande till antal medlemmar i valdistriktet.
d) Kassans styrelse bestämmer när val av föreningsombud ska
företas samt gör den proportionella fördelningen av antalet
ombud per valdistrikt.
e) Varje valdistrikt utser inom sig en ordförande som ska tillse
att valet av föreningsombud sker i enlighet med stadgar och
valordning.
f) För varje föreningsombud väljs en suppleant. Om ombud eller
suppleant lämnar sitt uppdrag genomförs fyllnadsval vid
kommande ordinarie valtillfälle.
g) Val sker genom öppen omröstning såvida icke val med slutna
sedlar begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.
h) Kallelse till val av föreningsombud skall ske på det sätt
kassans styrelse beslutar.

