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Kassanummer:S2 Kassanamn: Journalisternas arbetslöshetskassa

Senast uppdaterade: 2014-09-12

Kassans stadgar:

~l

Kassan ska ienlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring ge ut ersättning till medlemmarna
vid arbetslöshet.

Kassans firma är Journalisternas Arbetslöshetskassa.

Kassans verksamhetsområde är begränsat till iSverige anställda, fliretagare och frilansmedarbetare med i
huvudsak journalistiska arbetsuppgifter.

Kassan har sitt säte iStockholm.

~4

Medlem ska anmäla sin arbetslöshet ienlighet med aktuell lag och flirordning om arbetslöshetsflirsäkring.

Medlem ska lämna in en ny anmälan om fdrhållanden som angivits iden senaste anmälan ändrats eller då
kassan begärt det.

Ansökan om ersättning görs elektroniskt via anvisad webbplats eller skriftligen på kassakort.

Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer.

~5

Fast avgift betalas för varje kalendermånad. Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.

~6

Medlem som inte har betalat fOreskrivna avgifter till kassan vid utgången av andra månaden efter den månad
avgifter avses ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden.

Medlem som inte anmält anledning till avgiftsbefrielse till kassan vid utgången av andra månaden ska anses ha
utträtt ur kassan efter den tid, för vilken avgiftsbefrielse senast medgivits.

~ Om det finns särskilda skäl, kan kassans styrelse besluta, att den som inte har betalat föreskrivna avgifter inom
~ föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.
~
~

~
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Kassans styrelse består av fyra ledamöter. För dessa ska finnas två suppleanter. Styrelsen får besluta om tre
ledamöter är nälVarande.

En av ledamöterna jämte personlig suppleant för denne, utses av Inspektionen for arbetslöshetsförsäkringen.

Övriga ledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma för 3 år, räknat från den stämma då valet äger rum till och
med slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval ska förrättas.

Styrelseledamot skall vara bosatt iSveriges, om inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i särskilda fan
tillåter annat. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvallare enligt II kap 7 ~ föräldrabalken ener
är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Utträder ledamot ur styrelsen under mandattiden ska nännast itur stående suppleant inkallas och fungera som
ledamot under återstående del av mandattiden.

Kassan ska ha två revisorer, för vilka skall finnas två personliga suppleanter. Dessa utses på ordinarie
föreningsstämma för två år, räknat från den stämma då valet äger rum till och med den ordinarie
föreningsstämma på vilken revisorsval ska tOrrättas.

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före den första juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Efter framställning av kassan kan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen medge att ordinarie
föreningsstämma ett visst år hålls vid senare tidpunkt. Vid ordinarie stämma skall beslut fattas om

l fastsl1lllelse av resultaträkningen och balansräkningen,
2 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,
3 fastsl1lllande av budget (stat) 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 rörrättas samt
6 fastställande av arvode för styrelseledamöter samt
7 övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller väcks av revisorerna eller av medlem.

I beslut i ärende, som anges under punkt l och 2 i föregående stycke, får inte ombud besluta, som under den tid
beslutet anser fungerat såsom styrelseledamot eller revisor.

Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha kommit in till styrelsen före utgången av
december månad före det år föreningsstämman skall hållas. Sådant förslag skall inlämnas skriftligt.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen betämmer eller revisorerna skriftligen med angivande av skäl har
begärt det.

~
~ Sådan stämma ska utlysas av styrelsen även då minst 1/4 av ombuden för angivet ändamål skriftligen har begärt

~

~
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Rätten for kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämman genom valda
ombud, som ska uppgå till ett antal av lO.

Valet till ombud gäller för en tid av 3 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 ~ 100m meddelanden från kassan.

~ 10

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor rufe stämman och till extra
föreningsstämma senast en vecka tOre stämman.

Kallelse till fOreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom annons på kassans webbplats.
l kallelsen skall anges de ärenden som skall fOrekomma på stämman. Om förslag till ändring av kassans stadgar
ska behandlas på stämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som ovan angivits.

~1l

Förslag till ändring av kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det
inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i ~8.

Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som kommit in till styrelsen.
Förslag till ändring av stadgarna fär inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tilltlille att yttrat sig.
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämman biträtts av minst % av
samtliga röstberättigade.

Bilaga till stadgar
Distriktsindelning

Vid val av ombud tillämpas distriktsindelning med 6 distrikt. Dessa är Östra, Södra, Västra, Mälardalen,
Bergslagen och Norra distrikten.

Antal ombud

Till Journalisternas föreningsstämma ska väljas 10 ombud. Ombuden ska fördelas enligt följande om det finns
tillräckligt nominerade inom respektive distrikt.
Östra distriktet 4 ombud
Södra distriktet 2 ombud

~ Västra distriktet 1 ombud
~ Mälardalens distrikt I ombud
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Bergslagens distrikt
Norra distriktet

I ombud
l ombud

Valordning

Behöriga att välja till ombud till föreningsstämman är kassans medlemmar. Nominering och val sker vart tredje
år på ett möte innan kassans ordinarie stämma.

Mandattiden fOrstämmans ombud är tre år. Utträder ett ombud under mandattiden ska ett fyllnadsval fOr
återstående tid ske på ett möte innan nästa ordinarie stämma.

Kallelse till fyllnadsval sker via kassans webbplats.
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