STADGAR
FÖR
ARBETSLÖSHETSKASSAN ALFA
Beslutade vid extra föreningsstämma den 9 december och registrerade hos
IAF den 3 februari 2011

§1

Kassans firma är Arbetslöshetskassan Alfa.
Kassan lämnar ersättning i form av grundersättning och inkomstbortfallsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller annan
ersättning som en arbetslöshetskassa ska betala enligt lag eller annan författning.

§2

Kassans verksamhet är avsedd för både anställda och företagare i Sverige.
Kassans huvudsakliga uppgift är att utge ersättning med grundbelopp till
dem som inte är medlemmar i annan arbetslöshetskassa samt att utge inkomstbortfallsersättning till dem som är anslutna till kassan.
Kassan ska lämna information till den enskilde om vilka andra arbetslöshetskassor som är verksamma inom hans eller hennes yrkesområde.

§3

Kassans styrelse har sitt säte i Sundbyberg.
Kassans verksamhet ska bedrivas i Sundbyberg, Hemse, Borås och Ljusdal.

§4

Såväl en ansluten som icke ansluten ska anmäla sin arbetslöshet på särskild blankett till kassan. En anmälan gäller i tolv månader.
En ny anmälan ska lämnas om förhållanden som angetts i den senaste
anmälan har ändrats eller om arbetslöshetskassan begärt det.
En ansökan om ersättning görs på blankett eller på annat sätt som
fastställts av tillsynsmyndigheten för Arbetslöshetsförsäkringen.
Ersättning betalas till ersättningsberättigad en gång per månad eller inom
en av styrelsen beslutad kortare intervall.

§5

Utträde efter anslutens begäran beviljas tidigast den dag i den månad som
utträdesbegäran är inkommen eller det senare datum den anslutne begärt.
Avgifter för ansluten ska erläggas för hela utträdesmånaden.
Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.
Personer som av kassan erhåller ersättning enligt grundförsäkringen utan
att vara anslutna ska betala en administrationsavgift enligt 87a och 87b §§
i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

§6

En ansluten som inte betalat föreskriven avgift eller uttaxerat belopp vid
utgången av andra månaden efter den månad avgiften eller beloppet
avser, ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden.
Om särskilda skäl föreligger, kan kassans styrelse besluta att den som
inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerade belopp inom föreskriven
tid ändå får vara ansluten till kassan.

§7

Kassans styrelse består av 6 ledamöter. För dessa ska finnas 3 suppleanter. Härtill kommer det antal arbetstagarledamöter och suppleanter som
följer av gällande lag om styrelserepresentation för anställda.
En av ledamöterna och hans eller hennes suppleant ska som statens
representant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för
2 år räknat från den stämma då valet äger rum till och med slutet av den
ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas.
Ledamöter och suppleanter ska ha erfarenhet från och kompetens vad
gäller arbetsmarknaden för såväl anställda som företagare.
Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna fastställs av
stämman.
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 3 revisorer, för vilka ska finnas 3 personliga suppleanter.
Dessa utses på ordinarie föreningsstämma för 2 år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval ska förrättas.

§8

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.
Ordinarie föreningsstämma hålls före den 1 juli varje år på dag som bestäms av styrelsen.

§9

Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om
- fastställande av resultaträkning och balansräkning,
- ansvarsfrihet för styrelsen,
- fastställande av budget för kassan för nästkommande år,
- val av styrelseledamöter och suppleanter om sådant val ska förrättas,
- val av revisorer och personliga suppleanter om sådant val ska förrättas
samt
- övriga frågor som läggs fram av styrelsen eller väcks av kassans medlem
eller revisorer.
Förslag som önskas behandlas av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till styrelsen före utgången av mars månad det år föreningsstämman ska hållas. Sådant förslag ska inlämnas skriftligt.
I ett beslut i ärende under första och andra strecksatsen får inte ett ombud
delta om han eller hon under tid som ärendet avser fungerat som styrelseledamot eller revisor.

§ 10

Extra föreningsstämma ska hållas då kassans medlem begär det eller när
styrelsen anser det vara lämpligt samt då revisorerna skriftligen med angivande av skäl påfordrar en extra föreningsstämma.

§ 11

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast 14 dagar före det
att stämman ska hållas. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast
en vecka före det att stämman ska hållas. Till kallelsen ska fogas dagordning samt de handlingar som hör till respektive punkt på dagordningen.

§ 12

Om kassans medlem vill få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska den begära det senast en månad före den dag stämman ska
hållas och samtidigt lämna det underlag som behövs för att beredningen
av ärendet ska kunna genomföras.

§ 13

Förslag till ändring i kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna
eller kassans medlem. Förslaget ska, om det inte väckts av styrelsen,
inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i 9 § andra stycket.

§ 14

Rätten för kassans medlem att besluta i kassans angelägenheter utövas vid
föreningsstämman genom 3 ombud.
Styrelsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) utser ombud
för en tid av 1 år räknat från och med mars månads utgång. I det fall ombud av någon anledning på nytt ej väljes, ska de tidigare valda ombuden
fortsättningsvis verka som ombud intill dess att SO på nytt utser ombud.

§ 15

Kassans medlem har rätt att utträda ur kassan. Avsikt att utträda ur kassan
anmäls till kassans styrelse.
Om kassans medlem anmäler sin avsikt att utträda ur kassan är styrelsen
skyldig att kalla till extra föreningsstämma om ordinarie stämma kan antas att ligga mer än två månader fram i tiden.
Föreningsstämman beslutar om godkännande av anmälan om utträde.
Dagen för stämman utgör tidpunkten för utträdet om inte regeringen
bestämmer annat vid beredning av sådan anmälan till regeringen som
måste göras enligt 16 § 2 st.

§ 16

Om kassans medlem anmäler sitt utträde ur kassan ska frågan om kassan
måste upplösas tas upp för prövning av den föreningsstämma som ska behandla utträdesanmälan.
Om kassan måste upplösas ska anmälan göras till regeringen i god tid före
den föreningsstämma som ska pröva frågan om upplösning.

§ 17

Tvister som kan uppkomma mellan arbetslöshetskassan och styrelsen,
styrelseledamöterna, kassaföreståndaren, kassans medlem eller anslutna
och som inte ska handläggas av allmän förvaltningsdomstol ska hänskjutas till skiljemän.

