
STADGAR
gällande från och med 2020-05-29



§ 1 
Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om 
arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet.
Kassans firma är Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa.

§ 2 
Kassans verksamhetsområde är begränsat till anställda och företagare utan 
anställda, verksamma i Sverige.

§ 3
Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4
Rätt till medlemskap i kassan har var och en som tillhör kassans 
verksamhetsområde och som uppfyller kraven för inträde i enlighet med 
lagen om arbetslöshetskassor.

§ 5
Ansökan om ersättning görs på det sätt som anges i lagen om 
arbetslöshetsförsäkring.
Utbetalning av ersättning görs på sätt som kassan bestämmer.

§ 6
Medlemsavgift erläggs för varje kalendermånad.
Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.

§ 7
Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till 
kassan vid utgången av andra månaden efter den tid på vilken avgifter eller 
belopp belöper, ska anses ha utträtt ur kassan vid den tidpunkten.
Om särskilda skäl föreligger kan kassans styrelse besluta att den som inte 
betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå 
får behålla sitt medlemskap.

§ 8 
Kassans styrelse består av fem ledamöter. För dessa ska det finnas fem 
suppleanter.

En av ledamöterna jämte suppleant för hen ska, som statens representant, 



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.

Styrelseledamot/suppleant ska vara bosatt i Sverige, om inte IAF 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 eller suppleant.

Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna fastställs av 
styrelsen.
Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden ska närmast i tur stående 
suppleant inkallas och fungera som ledamot under återstående del av 
mandattiden.

Kassan ska ha tre revisorer, för vilka det ska finnas två suppleanter. Minst en
revisor ska vara auktoriserad eller godkänd. Revisorerna utses på ordinarie 
föreningsstämma för ett år, räknat från den stämma då valet äger rum till 
och med den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval ska förrättas. 

§ 9
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 IAF medge att ordinarie föreningsstämma 
visst år hålls vid senare tidpunkt.

§ 10
Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
2. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och kassaföreståndare.
3. fastställande av budget för kassan för nästkommande år
4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska förrättas 
enligt § 8
5. val av revisorer och revisorssuppleanter 
6. motionsbehandling
7. övriga frågor som framläggs av styrelsen eller väckts av revisorer eller av 
en medlem.



I beslut som anges under 1 och 2 i föregående stycke får inte deltaga ombud
som under den tid beslutet avser fungerat såsom styrelseledamot, 
kassaföreståndare eller revisor.

Förslag och motioner som önskas behandlas av ordinarie föreningsstämma 
ska ha inkommit till styrelsen före utgången av mars månad det år som 
föreningsstämman ska hållas. Sådant förslag ska inlämnas skriftligt.

Motioner och förslag får lämnas av styrelsen, revisorer och enskild medlem.

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna 
skriftligen, med angivande av skäl härtill, så påfordrat. Sådan stämma ska 
utlysas av styrelsen även då det för angivet ändamål skriftligen påfordras av 
minst en fjärdedel av ombuden.

§ 11
Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas 
vid föreningsstämma genom valda ombud, som ska uppgå till ett antal av 
nio.
Valen av ombud gäller för en tid av tre kalenderår.
I övrigt ska val av ombud ske på det sätt som framgår av bestämmelserna i §
14. Angående kallelser till valen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 
12 om meddelanden från kassan.

§ 12
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före 
stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.
Kallelse till föreningsstämma ska dels ske skriftligen till varje ombud, dels 
genom annons i den eller de tidningar som föreningsstämman beslutar. 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.

§ 13
Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorer 
eller enskild medlem. Förslaget ska, om det inte väckts av styrelsen, 
inlämnas skriftligen på det sätt och inom den tid som anges i § 10.



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 bifalls av minst tre fjärdedelar av samtliga 
röstberättigade.

§ 14 
Valbestämmelser

1/ Kassans medlemmar utövar sin rätt att besluta i kassans angelägenheter 
genom nio valda ombud, i enlighet med kassans stadgar § 11.
Ombuden väljs på en mandatperiod om tre år.
För vart och ett av distrikten ska det väljas tre suppleanter.

2/ En valnämnd ska utses av stämman samma år som val ska hållas och 
bestå av tre medlemmar. Valnämnden ansvarar för hela valprocessen

3/ Nomineringar och val av ombud och suppleanter ska ske distriktsvis, 
enligt den distriktsindelning som fastställs på stämma.
Distriktstillhörighet baseras på den uppgift om bostadsadress som 
medlemmen står registrerad på hos kassan.

4/ Under det kalenderår som ombudens mandatperiod löper ut ska kassans
styrelse skriftligen meddela samtliga kassamedlemmar att nominering av 
kandidater till ombudsval ska ske, när nomineringarna ska vara avklarade 
samt tidpunkt för valperiodens början och slut. 
Meddelande om nominering och val ska lämnas senast två veckor innan 
nomineringarna tar sin början.
I meddelandet ska det finnas kontaktuppgifter till valnämnden.
Information om nomineringar och val kan ske genom ett och samma 
meddelande.

5/ Varje medlem äger rätt att nominera kandidater. Endast medlemmar 
tillhörande det egna valdistriktet kan nomineras.
Personnummer och namn på de nominerade kandidaterna ska tillställas 
valnämnden senast det datum som styrelsen anger.



6/ Med ledning av nomineringarna sammanställer valnämnden valsedlar, en
för varje distrikt, med de nominerade kandidaterna uppställda i 
bokstavsordning. Först därefter kan valet ta sin början.
Val av ombud och suppleanter sker genom en och samma valförrättning. 

7/ Varje medlem i kassan kan rösta på upp till tre kandidater med högst en 
röst per kandidat.
Vid röstning ska valsedeln förses med namn och personnummer samt 
undertecknas av den röstande.

8/ Valnämnden ska kontrollera att gällande bestämmelser följs samt 
verkställa sammanräkningen av avgivna röster. Sammanräkningen sker så 
att den som fått högsta röstetalet förklaras vald till ombud. De tre som 
kommer närmast de till ombud valda i röstetal är valda till suppleanter, i 
den ordning röstetalet visar. Vid lika röstetal fälls utslaget genom lottning.
Valnämnden ska upprätta protokoll över valet. I protokollet ska dagen för 
valet anges samt hela antalet avgivna röster och de olika kandidaternas 
röstsiffror. Även antalet eventuellt kasserade valsedlar och orsaken till 
kasserandet ska anges. Protokollet ska undertecknas av minst två av 
ledamöterna och tillställas kassans styrelse inom den tid som kassans 
styrelse har bestämt.

9/ Mandat såsom ombud eller suppleant upphör vid utträde ur kassan.
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