Stadgar för Elektrikernas arbetslöshetskassa

§1

Kassans ändamål och namn
Kassan betalar ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet i enlighet med
bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Kassans namn är Elektrikernas arbetslöshetskassa, EAK.

§2

Verksamhetsområde
EAK´s verksamhetsområde är begränsat till i Sverige, inom elteknikbranschen,
sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-,
elektronik-, larm- och energibranschen.

§3

Kassans säte
EAK´s styrelse har sitt säte i Stockholm.

§4

Inträde
Rätt att bli medlem har den som arbetar eller senast har arbetat inom EAK´s
verksamhetsområde och som uppfyller kraven för inträde i enlighet med lagen om
arbetslöshetskassor.

§5

Avgifter
Fast medlemsavgift betalas för varje påbörjad kalendermånad. EAK´s styrelse
bestämmer hur avgifterna betalas.

§6

Utträde och uteslutning
Medlem som inte betalat medlemsavgift eller uttaxerat belopp till EAK vid utgången av
andra månaden efter den månad medlemsavgift eller uttaxerat belopp avser anses
enligt bestämmelserna, om inte särskilda skäl finns, ha utträtt i enlighet med lagen om
arbetslöshetskassor. Om särskilda skäl finns, kan EAK´s styrelse besluta, att den som
inte har betalat medlemsavgift eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får
behålla sitt medlemskap.
En medlem som begär utträde beviljas detta i enlighet med lagen om
arbetslöshetskassor.
En medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller
vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för rätten till medlemskap eller
ersättning utesluts, om inte särskilda skäl talar emot det, i enlighet med lagen om
arbetslöshetskassor. Detsamma gäller om medlem medvetet eller av grov vårdslöshet

har låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till EAK om förhållanden av betydelse för
rätten till ersättning.
§7

Utbetalning av ersättning och avdrag för avgifter
Ansökan om ersättning görs i enlighet med vad som föreskrivs i lag, förordning och
föreskrift. Utbetalning av ersättning sker på sätt som EAK bestämmer. Vid utbetalning
får avdrag göras för förfallna, obetalade medlemsavgifter.

§8

Styrelse och revisorer
Kassans styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter. Sex ledamöter och två
suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma, med en mandattid på fyra år räknat
från den ordinarie föreningsstämma valet äger rum till och med slutet av den ordinarie
föreningsstämman fyra år senare. En ledamot jämte suppleant för denne utses av
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.
Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleant enligt fastställd ordning.
Vid ordinarie ledamots avgång under mandattiden inträder närmast i tur stående
suppleant och fungerar som ordinarie ledamot under återstoden av mandattiden.
Turordningen för styrelsesuppleanter beslutas av föreningsstämman.
Styrelseledamot och suppleant ska vara bosatt i Sverige, om inte IAF, 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.
Till ledamot eller suppleant får endast väljas den som är medlem i EAK.
Styrelsen beslutar i sin konstituering att inom sig utse ordförande, vice ordförande och
sekreterare, samt att tillsätta ett arbetsutskott (AU). Till AU adjungeras kassaföreståndaren.
EAK har tre revisorer. Två av revisorerna är förtroendevalda och en revisor är
auktoriserad. De två förtroendevalda revisorerna och dess suppleanter väljs på
ordinarie föreningsstämma för en mandattid på fyra år.
Vid ordinarie förtroendevald revisors avgång under mandattiden inträder närmast i tur
stående suppleant och fungerar som ordinarie förtroendevald revisor under
återstående del av mandattiden.
Turordningen för revisorssuppleanter beslutas av föreningsstämman.
Styrelsen utser den auktoriserade revisorn och dennes suppleant efter genomförd
upphandling.
Om suppleant avgår eller inträder som ordinarie styrelseledamot eller förtroendevald
revisor under mandattiden, väljs ny suppleant på nästkommande ordinarie
föreningsstämma.

§9

Föreningsstämma
Rätten för EAK´s medlemmar att besluta i EAK´s angelägenheter utövas vid
föreningsstämman genom valda ombud. Föreningsstämman är antingen ordinarie eller

extra. Ordinarie föreningsstämma hålls före den 1 juli varje år på tid och plats
styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie stämma fattas beslut om:
1. Val av 1 mötesordförande och 1 mötessekreterare. Mötespresidiet väljs bland
ombuden på stämman.
2. Fastställande av resultaträkning och balansräkningen.
3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och kassaföreståndaren.
4. Fastställande av rambudget för kassan för nästkommande år. Styrelsen fastställer
sedan detaljbudget, inklusive medlemsavgift.
5. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen om sådant val hålls enligt § 8.
6. Val av revisorer och suppleanter för dem om sådant val hålls enligt § 8.
7. Val av valberedning.
8. Övriga frågor, som lagts fram av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en
medlem.
Ombud får inte delta i beslut avseende punkterna två och tre ovan, om han/hon
fungerat som styrelseledamot eller revisor under någon tid som respektive beslut
avser.
Ärende som önskas behandlas av ordinarie föreningsstämma ska för att kunna
behandlas inkommit skriftligt till styrelsen före utgången av mars månad det år
föreningsstämman ska hållas.
Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.
Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna skriftligen
med angivande av skälet härtill begärt det. Sådan stämma utlyses av styrelsen.
Detsamma gäller även då en majoritet av stämmoombuden, i särskilt angiven fråga,
skriftligen begär extra stämma.
Extra stämma får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.
§ 10

Ombud till föreningsstämma
Antalet ombud vid föreningsstämman uppgår till ett antal av 18. För dessa ombud väljs
9 suppleanter.
Val av ombud sker på det sätt som framgår i stämmans beslutade valordning som
läggs som bilaga till dessa stadgar.

§ 11

Kallelse till föreningsstämman
Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker senast två veckor före stämman och till
extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämman
sker skriftligen till varje ombud.
I kallelsen till stämman framgår vilka ärenden som behandlas på stämman samt
valberedningens förslag på ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen, om
sådant val hålls.
Om förslag på ändring av stadgarna behandlas av stämman, anges det huvudsakliga
innehållet i ändringen i kallelsen.

§ 12

Ändring av stadgarna
Förslag till ändring av EAK´s stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem.
Förslaget inlämnas, om det inte väcks av styrelsen, skriftligen på sätt och inom tid som
anges i § 9.
Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring,
som kommit till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte upptas till
behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det.
Beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast om det vid föreningsstämman
godtagits av minst tre fjärdedelar av samtliga närvarande röstberättigade.

Bilaga valordning
a) Kassans valkretsar är uppdelade på det sätt som motsvarar Svenska Elektrikerförbundets
geografiska valkretsar i juni 2020, 9 stycken.
b) En medlem tillhör den valkrets inom vilken hen är folkbokförd.
c) Respektive valkrets äger rätt att välja 2 ordinarie stämmoombud och 1 suppleant.
Mandattiden är 2 år.
d) Kassans styrelse uppmanar valkretsarna att inkomma med datum, tid och plats för när val av
stämmoombud kommer att ske.
e) Kallelse till val av stämmoombud sker på det sätt kassans styrelse beslutar.
f)

Styrelsen utser vem från EAK som medverkar vid valmötet i valkretsen. Medverkande från
EAK säkerställer att valet av stämmoombud sker i enlighet med stadgar och valordning.

g) Val sker genom öppen omröstning om inte val med slutna sedlar begärs. Vid lika röstetal
avgörs val genom lottning.
h) Av EAK utsedd ansvarig rapporterar in utfallet av valen i valkretsen till EAK, på sätt som
kassans styrelse beslutar.

