Stadgar

för Lärarnas a-kassa
Gäller från och med 4 juni 2019

§ 1 Kassans firma och ändamål
Kassans firma är Lärarnas Arbetslöshetskassa (Lärarnas a-kassa).
Lärarnas a-kassa ska besluta om och betala ut ersättning till medlemmarna vid
arbetslöshet, enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

§ 2 Verksamhetsområde
Medlemmarna i Lärarnas a-kassa arbetar inom utbildningsverksamhet. Våra
medlemmar är verksamma inom lärar- och skolledaryrket eller studie- och
yrkesvägledare. Även kyrkomusiker är med i Lärarnas a-kassa.

§ 3 Kassans säte
Lärarnas a-kassas styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Anmälan om arbetslöshet, ansökan om och utbetalning av ersättning
Medlemmarna ska skicka in en blankett till Lärarnas a-kassa som intygar att de är
arbetslösa.
När medlemmarna ansöker om ersättning ska de göra det på det sätt som Lärarnas
a-kassa bestämmer.
Lärarnas a-kassa bestämmer hur ersättningen betalas ut till medlemmarna.

§ 5 Avgifter och avgiftsbetalning
Lärarnas a-kassas styrelse bestämmer hur och när medlemmarna ska betala
medlemsavgiften.

§ 6 Utträde
I det fall Lärarnas a-kassa inte kan fastställa vid vilken tidpunkt medlemmen begär
utträde, får medlemmen utträde per den sista dagen i den kalendermånaden som
utträdesbegäran har kommit in eller i den sista dagen i månaden som medlemmen
begärt utträde ifrån.
Medlemsavgiften ska betalas för hela utträdesmånaden.
En medlem som inte betalar föreskrivna avgifter eller uttaxerade belopp till kassan vid
utgången av tredje månaden i den period avgifter eller belopp avser, utträder ur kassan
efter den tiden.

§ 7 Styrelse, revisorer, valberedning för stämmoval och valberedning
för ombudsval
För att kunna bli nominerad och vald till förtroendeposter i Lärarnas a-kassa krävs det
att man är medlem i Lärarnas a-kassa. Undantag från medlemskravet kan ske med stöd
av författning.
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Lärarnas a-kassas styrelse består av 8 ledamöter. För dessa ska det finnas 4 suppleanter.
Styrelsen konstituerar sig själv. Vid lika röstetal i styrelsemöte gäller den mening som
styrelsens ordförande biträder.
Fördelning av styrelsens poster
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, utser en av ledamöterna samt en suppleant.
Personalen utser en av ledamöterna samt en suppleant.
På ordinarie föreningsstämma väljer ombuden övriga sex (6) ledamöter och två (2)
suppleanter för tre (3) år. Mandattiden för dessa är tidsperioden från den stämma
när ledamoten blev vald till och med slutet av den ordinarie föreningsstämma när ny
styrelse ska bli vald.
Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen tillåter annat.
Stämman får inte utse eller välja någon till styrelseledamot som
•
•
•
•

är underårig
är försatt i konkurs
har förvaltare enligt kapitel 11 § 7 föräldrabalken eller
har näringsförbud.

Stämman bestämmer ordningsföljden mellan de valda suppleanterna.
Om en ledamot lämnar styrelsen under mandattiden ska den suppleant som står
närmast i tur kallas in och fungera som ledamot resten av mandattiden.
Revisorer
Lärarnas a-kassa ska
•
•

ha tre (3) revisorer och tre (3) personliga suppleanter. En revisor och en
suppleant ska vara auktoriserad revisor.
välja revisorer och suppleanter, på ordinarie föreningsstämma för tre (3) år.
Deras uppdragstid räknas från den stämma när de valdes till och med slutet av
den ordinarie föreningsstämman när revisorer ska bli valda.

Den auktoriserade revisorn kan vara en juridisk person i form av ett registrerat
revisionsbolag.
Valberedning för stämmoval
Stämman ska välja valberedningen på en ordinarie föreningsstämma. Valberedningens
uppdrag är att ta fram och föreslå kandidater till samtliga förtroendeposter som
stämman ska välja.
Det ska vara tre (3) personer i Valberedningen. Stämman ska utse en av dem till
sammankallande.
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Valberedningar för ombudsval
Stämman ska välja en valberedning för varje valkrets i Lärarnas a-kassa.
Valberedningarna sköter hanteringen vid medlemmarnas nominering och val av ombud.
Varje valberedning ska bestå av två (2) personer och en av dessa ska även bli vald till
sammankallande. Vid oenighet i valberedningen om vem/vilka som valberedningen
ska föreslå, gäller det förslag som sammankallande ställer sig bakom.
Deras uppdragstid räknas från den stämma när de valdes till och med slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma.

§ 8 Föreningsstämma
Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen och senast den 30 juni varje år och på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Efter framställning av kassan kan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF,
medge att ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid senare tidpunkt.
Vid ordinarie stämma ska stämman besluta om
•
•
•
•
•

resultat- och balansräkningen
styrelseledamöternas ansvarsfrihet
budget för nästkommande år
hur ombuden ska bli kallade till stämman och hur Lärarnas a-kassa ska meddela
medlemmarna om övriga föreningsrättsliga frågor
övriga frågor från styrelsen, medlemmarna eller revisorerna.

I beslut i ärende som gäller beslut om resultat- och balansräkning eller beslut om
ansvarsfrihet får inte ombud delta som under den tid beslutet avser fungerat såsom
styrelseledamot eller revisor.
Vid ordinarie stämma ska stämman välja
1.
2.
3.
4.

ledamöter och suppleanter till styrelsen om sådant val ska hållas enligt § 7
revisorer och suppleanter om sådant val ska hållas enligt § 7
valberedning för stämmoval
valberedningar för ombudsval.

Förslag som medlemmarna vill ha behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha
inkommit till styrelsen före utgången av januari månad det år föreningsstämman ska
hållas. Sådant förslag ska vara skriftligt.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen bedömer att det finns anledning
till extra föreningsstämma eller revisorerna begär det. Extra föreningsstämma
ska även utlysas av styrelsen då minst 1/4 av ombuden begär det. En begäran
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om extra föreningsstämma ska vara skriftlig och innehålla skälen till den extra
föreningsstämman.

§ 9 Ombudsval
På stämman har ombuden som medlemmarna valt, rätt att besluta i Lärarnas a-kassas
angelägenheter.
Medlemmarna väljer ett ombud för varje valkrets.
Valen till ombud gäller för en tid av ett år.
Val av ombud ska ske på det sätt som framgår av bilaga till dessa stadgar.
Angående kallelser till valen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 10 om
meddelande från kassan.
Valberedningarna för ombudsval ansvarar för att varje valkrets nominerar och väljer
ombud. De ansvarar även för kontrollen av att de röstande och de nominerade är
medlemmar i Lärarnas a-kassa.

§10 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen ska skicka en kallelse till en
•
•

ordinarie föreningsstämma senast två veckor före stämman
extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.

Styrelsen ska kalla till föreningsstämma, dels skriftligen till varje ombud och dels på
det sätt som föreningsstämman beslutar. I kallelsen ska det framgå vilka ärenden som
ska finnas med på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar ska vara med
på stämman, ska kassan ange det huvudsakliga innehållet i ändringen i kallelsen.
Lärarnas a-kassa ska skicka andra meddelanden till medlemmarna på ett sätt som
föreningsstämman beslutar.

§11 Stadgeändringar
Styrelsen, revisorerna eller medlemmarna kan lämna förslag till ändring av kassans
stadgar. Om det inte är styrelsens förslag ska förslaget lämnas in skriftligen till
styrelsen inom den tid som står i § 8. Styrelsen ska skriftligen lämna ett yttrande till
stämman över de förslag till stadgeändring som kommit in till styrelsen. Stämman får
inte ta upp ett förslag till ändring av stadgarna utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig
över förslaget.
Beslut om ändring av dessa stadgar är endast giltigt om den blivit godkänd av minst 3/4
av samtliga närvarande röstberättigade ombud på stämman.
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BILAGA
Valordning för val av ombud till Lärarnas a-kassas ordinarie
föreningsstämma.
1. Antalet ombud till föreningsstämman framgår av § 9 i kassans stadgar.
2. Varje valkrets väljer årligen ombud till Lärarnas a-kassas föreningsstämma
enligt § 9 i kassans stadgar.
3. Medlemmarna inom valkretsen nominerar och väljer sina ombud och
suppleanter. Medlemmarna nominerar och väljer ombuden och suppleanterna
digitalt.
4. Varje ombud och suppleant ska tillhöra den valkrets som de representerar.
5. Vid val av ombud och suppleanter delar Lärarnas a-kassa in de röstberättigade i
valkretsar.
6. Varje valkrets motsvarar ett län med undantag för de län där kommunerna
Stockholm, Göteborg och Malmö finns. Dessa kommuner utgör egna valkretsar.
7. Alla medlemmar som är folkbokförda inom valkretsen, ska ha möjlighet att
nominera ombud och suppleanter samt ha rätt att delta i val av ombud och
suppleanter. För varje ombud ska medlemmarna välja en suppleant.
8. Medlemmarna kan nominera ombud under perioden 1 till 31 mars varje år.
9. Valkretsarna ska hålla ombudsval någon gång under perioden 1 till 30 april.
Styrelsen beslutar om datum eller tidsperiod samt sätt för ombudsval.
10. Ombudens mandatperiod är 1 maj till 30 april.
11. Ombuden och suppleanterna är valbara även till valberedningarna.
12. Valberedningarna ansvarar för att nomineringar och ombudsval sker digitalt.
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För alla Sveriges lärare
lararnasakassa.se | Telefon 0770-33 00 10

