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§ 1 Firma och syfte 
Kassans firma är GS Arbetslöshetskassa. 

Kassan ska betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet i enlighet med 
bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring. 

 

§ 2 Verksamhetsområde 
Kassans verksamhetsområde är begränsat till anställda i Sverige inom 
träförädlingsindustrin, skogsbruket samt inom grafisk produktion och därmed 
sammanhängande verksamheter. 

 

§ 3 Säte 
Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 4 Medlemsavgiften 
Avgift betalas för varje kalendermånad. Kassan bestämmer hur avgiften ska betalas. 

 

§ 5 Utträde 
Medlem som inte betalat medlemsavgift eller uttaxerat belopp i tid ska enligt 
bestämmelserna, om inte särskilda skäl föreligger, anses ha utträtt i enlighet med lagen 
om arbetslöshetskassor. 

 

§ 6 Kassans styrelse 
Styrelsen består av nio ledamöter. För dessa ska det finnas sex suppleanter. 

En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen. 

Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma. Ordinarie 
ledamöter väljs, i normalfallet två mandatperioder, suppleanter för en stämmoperiod, 
räknat från den stämman då valet äger rum till och med slutet av den ordinarie 
föreningsstämma på vilken styrelseval förrättas. 

Vid val till styrelsen ska fyra ledamöter väljas på två stämmoperioder. 
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Styrelseledamot och suppleant ska vara bosatt i Sverige, om inte Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, 
har en förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får 
inte vara styrelseledamot. 

Ej heller är medlem, vars medlemskap under mandatperioden kommer att upphöra enligt 
Lagen om arbetslöshetskassor 36 §, valbar till förtroendeuppdrag. 

Ordningsföljden mellan de på stämman valda suppleanterna fastställs av stämman. 

Utträder ledamot ur styrelsen inträder suppleanten som ledamot till och med nästa 
ordinarie föreningsstämma. 

Kassan ska ha tre revisorer. För varje revisor ska finnas en personlig suppleant. En av 
revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor. De förtroendevalda 
revisorerna och dennes suppleant utses på ordinarie föreningsstämma för en 
mandatperiod till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Stämman väljer auktoriserad 
revisionsbyrå som i sin tur utser en auktoriserad revisor och en suppleant till denne. 

Styrelsen kan vid behov utse revisorer fram till nästa stämma. 

 

§ 7 Föreningsstämman 
Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli vartannat år på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. 

Efter framställning av kassan kan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen medge att 
ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid senare tidpunkt. 

 

Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om: 

1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 

2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, 

3. fastställande av kassans budget för nästkommande två år, 

4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska förrättas enligt § 6 

5. val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val ska förrättas, 

6. övriga frågor, som framlägges av styrelsen eller väckts av revisorerna eller av en 
medlem. 

 

I beslut i ärende, som anges under punkterna 1 och 2 i föregående stycke, får inte ombud 
delta, som under den tid beslutet avser fungerat såsom styrelseledamot eller revisor. 
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Förslag som önskas behandlat av ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till 
styrelsen före utgången av mars månad det år föreningsstämman ska hållas. Sådant 
förslag ska inlämnas skriftligt. 

Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelsen finner lämpligt eller revisorerna 
skriftligen med angivande av skälet härtill begärt det. Sådan stämma ska utlysas även då 
det för angivet ändamål skriftligen begärs av minst en fjärdedel av ombuden. 

 

§ 8 Ombud till föreningsstämman 
Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas vid 
föreningsstämman genom valda ombud, som ska uppgå till ett antal av 24. 

Val av ombud ska ske på det sätt som framgår i stämmans beslutade valinstruktioner 
som läggs som en bilaga till dessa stadgar. 

Angående kallelse till valen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 9. 

 

§ 9 Kallelse vid föreningsstämman 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman och 
till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. 

Kallelse till föreningsstämma ska ske dels skriftligen till varje ombud, dels genom annons 
i den eller de tidningar som kassan på föreningsstämman beslutar. I kallelsen ska det 
framgå vilka 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. 

Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons på sätt som 
ovan angetts. 

 

§ 10 Ändring av stadgarna 
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 § 7. 

Det åligger styrelsen att till stämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som 
kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte upptas till behandling 
utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det. 

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämman 
biträtts av minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade 
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Valinstruktion 

Instruktion för val av ombud till föreningsstämma inom GS Arbetslöshetskassa. 

Respektive förbundsavdelning i GS utgör en valkrets, se bilaga. Valkretsen ska välja tre 
ordinarie stämmoombud samt fyra suppleanter för dessa, mandatperioden är fyra år. 

Valkretsarna ska på lämpligt sätt, exempelvis via annonsering, informera sina 
medlemmar om tidpunkt för nominering, eventuella nomineringsmöten samt val av 
ombud. Inför valet kommer minst en annons om tid och plats för mötet samt sista 
nomineringstid införas på Arbetslöshetskassans hemsida. 

Medlem i GS Arbetslöshetskassa äger rätt att nominera till valet samt är röstberättigad 
vid valet av ombud. 

Valet sker vid ett förrättningstillfälle vid särskilt utlyst valmöte eller i anslutning till annat 
möte inom valkretsen/förbundsavdelning. Valet genomförs i sluten omröstning där varje 
medlem äger en röst, om inte beslut om öppen omröstning fattas enhälligt. Är inte fler 
nominerade än vad som ska väljas, kan val ske med acklamation.  

Vid valförrättningens början ska en valkommitté bestående av tre medlemmar utses. 
Kommittén kontrollerar att gällande bestämmelser iakttas vid valet samt räknar de 
avgivna rösterna. Kommittén ska även upprätta protokoll över valet innehållande datum 
för valförrättningen, det totala antalet avgivna valsedlar, de olika kandidaternas röstsiffror 
samt antal ogiltiga valsedlar med uppgift om orsak till ogiltigförklarandet. Alternativt, om 
valet skett med acklamation, ska detta uppges. 

Protokoll från valkommittén ska undertecknas av samtliga ledamöter och vara 
Arbetslöshetskassans revisorer tillhanda senast den (beroende på datum för stämman). 

Arbetslöshetskassans revisorer verkställer sammanräkningen av valresultatet för 
respektive valkrets. De två kandidater som erhållit högst röstetal förklaras valda som 
ordinarie stämmoombud. Suppleanter utses därefter i fallande ordning utifrån antal giltiga 
röster. Vid lika röstetal avgörs valet via lottning utförd av Arbetslöshetskassans revisorer. 
Har valet skett med acklamation ska detta noteras och suppleanterna träda in i den 
ordning de rapporterats in från valkretsen. Revisorerna meddelar därefter resultatet till 
Arbetslöshetskassans styrelse som informerar valkretsarna om detsamma. 

Mandatet upphör om det valda ombudet/suppleanten inte längre är medlem av GS 
Arbetslöshetskassa. I det fall antalet ombud, inklusive suppleanter, understiger tre 
personer ska valkretsen förrätta fyllnadsval. Fyllnadsval ska förrättas på samma sätt som 
ordinarie ombudsval. 
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Valkretsar i GS Arbetslöshetskassa 

 

Valkrets 1 Skåne/Blekinge 

Valkrets 2 Halland/Västra Småland 

Valkrets 3 Öst 

Valkrets 4 Västra Götaland 

Valkrets 5 Södra Svealand 

Valkrets 6 Dalarna/Gävleborg 

Valkrets 7 Mellannorrland 

Valkrets 8 Norr 
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