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Stadgar för SMÅA fastställda av föreningsstämman den 22 oktober 2020 och tillämpas från och
med den 1 januari 2021
§1

§5

KASSANS ÄNDAMÅL OCH FIRMA

AVGIFTER

Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
utge ersättning till medlemmar vid
arbetslöshet.

Fast avgift erläggs för varje kalendermånad.

Kassans firma är Småföretagarnas
Arbetslöshetskassa (SMÅA).

Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska
betalas.

Vid inträde och utträde erläggs avgift från och
med inträdesmånad respektive till och med
utträdesmånad.

§6

§2
KASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

UTTRÄDE

Kassans verksamhetsområde omfattar
företagare, företagares make/maka och övriga
familjemedlemmar som arbetar inom små- och
medelstora företag verksamma i Sverige samt
anställda föreståndare inom
drivmedelshandeln.

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter
eller uttaxerat belopp till kassan vid utgången
av andra månaden efter den månad avgifter
eller belopp avser, ska anses ha utträtt ur
kassan efter den tiden.

Rätt att bli medlem har även personer i ledande
ställning inom med arbetslöshetskassan
samverkande näringslivsorganisationer.

Om särskilda skäl föreligger, får kassans styrelse
besluta, att den som inte betalat föreskrivna
avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven
tid ändå får behålla sitt medlemskap.

§3

§7

KASSANS SÄTE

STYRELSE OCH REVISORER

Kassans styrelse har sitt säte i Lycksele.

Kassans styrelse består av nio (9) ledamöter. För
dessa ska finnas två (2) suppleanter.

§4
UTBETALNING AV ERSÄTTNING
Utbetalning av ersättning sker på sätt som
kassan bestämmer.

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa
Box 6057
102 31 Stockholm

En av ledamöterna jämte suppleant för denne
utses av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen.
Utöver antalet ledamöter och suppleanter i
första stycket utses arbetstagarrepresentanter
enligt lag.

08-723 44 00

802005-5037

smakassa.se
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(§ 7 forts)
Övriga ledamöter och suppleant väljs på
ordinarie föreningsstämma för två (2) år för
tiden intill slutet av den ordinarie
föreningsstämma på vilken styrelseval ska
förrättas.
Av föreningsstämman vald ledamot och
suppleant ska vara medlem i kassan och får inte
vara ombud.
Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om
inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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.
Utträder ledamot ur styrelsen under
mandattiden ska suppleant inkallas och fungera
som ledamot under återstående del av
mandattiden.
Kassan ska ha två (2) revisorer, varav en ska
vara auktoriserad eller godkänd. För dessa ska
finnas två (2) personliga suppleanter. Samtliga
utses på ordinarie föreningsstämma och de får
inte vara ombud.
• Lekmannarevisor och suppleant för
denne väljs årligen på ordinarie
föreningsstämma för tiden intill slutet
av nästa ordinarie föreningsstämma.
•

Auktoriserad eller godkänd revisor och
sådan suppleant för denne väljs med
förordnande tills vidare.
§8

FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämma är antingen ordinarie eller
extra.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas

(§ 8 forts)
före den 1 juli varje år på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Efter framställning av kassan kan Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen medge att
ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid en
senare tidpunkt.
Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om:
1. Fastställelse av resultaträkning och
balansräkning.
2. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
3. Fastställelse av budget för kassan för
nästkommande år, om inte stämman
har beslutat att styrelsen fastställer
budgeten.
4. Val av ledamöter och suppleant i
styrelsen om sådant val ska förrättas.
5. Val av revisorer jämte suppleanter om
sådant val ska förrättas.
6. Val av valberedning för val av styrelse,
revisorer och valberedning.
Valberedningen väljs intill slutet av
nästa ordinarie stämma och ska bestå
av fyra (4) ledamöter, tillika
medlemmar i kassan. Stämman utser
ordförande tillika sammankallande och
denne ska till nästa ordinarie stämma
lämna förslag till utseende av ny
valberedning.
7. Övriga ärenden som framläggs av
styrelsen eller väckts av revisorerna
eller av en medlem.
I beslut i ärende, som anges under 1. och 2. i
föregående stycke, får inte deltaga ombud, som
under den tid beslutet avser fungerat såsom
styrelseledamot eller revisor.
Ärende som önskas behandlat av
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(§ 8 forts)

(§ 10 forts)

ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till
styrelsen före den 15 mars det år
föreningsstämman ska hållas. Sådant ärende
ska inlämnas skriftligt.

förekomma på stämman. Om förslag till ändring
av kassans stadgar ska behandlas på stämman,
ska det huvudsakliga innehållet i ändringen
anges i kallelsen.

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

§ 11

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas
i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
§9
OMBUDSVAL
Rätten för kassans medlemmar att besluta i
kassans angelägenheter utövas vid
föreningsstämma genom valda ombud, som ska
uppgå till ett antal av fyrtioåtta (48).
Ombud ska vara medlem i kassan.
Val av ombud gäller för en tid av fyra (4) år.
Val av ombud ska ske på det sätt som framgår
av bilaga till dessa stadgar.
§ 10
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska
utfärdas minst tjugoen (21) dagar före stämman
och till extra föreningsstämma minst tio (10)
dagar före stämman.
Kallelse till föreningsstämma ska ske dels
skriftligen till varje ombud, dels genom annons
på kassans webbplats. I kallelsen ska anges de
ärenden som ska

STADGEÄNDRING
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 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 biträtts av
minst tre fjärdedelar (3/4) av samtliga
röstberättigade.
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Bilaga till stadgarnas § 9
Bestämmelser angående indelning i valkretsar
och valordning för utseende av ombud till
föreningsstämma i Småföretagarnas
Arbetslöshetskassa
§ 1 Kassans valkretsar följer Sveriges
länsindelning. Varje län utgör en valkrets.
§ 2 Varje valkrets väljer ett (1) ombud att
representera valkretsen vid kassans stämma.
Därutöver fördelas resterande ombud inom
valkretsarna av kassan i proportion till antalet
medlemmar per den 31 december året innan
valet sker. För varje ombud ska väljas en (1)
suppleant.

(Bilaga till stadgarnas § 9 forts)

Uppkommer lika nomineringstal vid nominering
eller lika röstetal vid val avgörs utgången genom
lottning.
Uppgift om valkretsarnas nominerings- och
valtid ska finnas på kassans webbplats.
§ 5 Lämnar ordinarie ombud i en valkrets under
mandattiden kassans verksamhetsområde eller
upphör sådant ombud att vara medlem av
annan orsak ska suppleant i den ordning de
valts inkallas genom kassans försorg. Inkallad
suppleant fungerar som ordinarie ombud under
återstående del av mandattiden.

§ 3 Ombud väljs vart fjärde år i den valkrets
som medlemmen tillhör. Vartannat år väljer
hälften av valkretsarna ombud. Kassans styrelse
ska underrättas om valresultatet före februari
månads utgång det år nyvalda ombud ska
tillträda.

Om det totala antalet kvarvarande ordinarie
ombud inklusive inkallade suppleanter
understiger antalet trettiosex (36) ska
fyllnadsval hållas i samtliga valkretsar som
saknar ombud eller sådan suppleant.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen äger
rätt att förklara valresultatet ogiltigt om
särskilda skäl föreligger.

Vid fyllnadsval gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i § 4. Ombud och sådan
suppleant väljs för återstående del av
mandattiden.

§ 4 Ombud nomineras genom en av kassan
länsvis utförd nominering. Information om
nomineringsprocessen skickas till
medlemmarna och nomineringen ska vara
kassan tillhanda inom en (1) månad. På
nomineringssedeln anges hur medlem ska
förfara för att nominera ombud. Varje medlem
får nominera tre ombud.
Samma år väljs ombud genom en av kassan
länsvis utförd röstning. Information om valet
skickas till medlemmarna och röstningen ska
vara kassan tillhanda inom en (1) månad. På
valsedeln anges som högst de tjugofyra (24)
medlemmar som erhållit flest nomineringar och
hur medlem ska förfara för att rösta på
nominerade ombud. Varje medlem har en röst.
Vid nominering eller val får varje medlem skicka
högst en (1) nominerings- respektive valsedel.

