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Stadgar för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK 

Gällande från 2018-05-22 
 
 
 § 1 Kassans ändamål och namn 

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

Namn Kassans namn är Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK. 

  
§ 2 Verksamhetsområde 

 Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom hotell, 
restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, spa, bowling, 
catering, bingoföretag, samt andra nöjesföretag. 

  
§ 3 Kassans säte 

 Kassans styrelse har sitt säte i Stockholm. 

  
§ 4 Inträde 

 Rätt att bli medlem har den som arbetar eller senast har arbetat inom kassans 
verksamhetsområde och som uppfyller kraven för inträde i enlighet med lagen 
om arbetslöshetskassor. 

  
§ 5 Avgifter 

Avgiftsplikt 
 

Avgiftsbetalning 

Fast medlemsavgift betalas för varje påbörjad kalendermånad. 
 

Kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas. 

  
§ 6 Utträde och uteslutning 

Utträde på grund av 
bristande avgiftsbetalning 

 
 
 
 
 

Utträde efter 
Anmälan 

 
Uteslutning 

En medlem som inte har betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till 
kassan vid utgången av den andra månaden efter den månad som 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 medlemsavgift eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får 
behålla sitt medlemskap. 

 
En medlem som begär utträde ska beviljas detta i enlighet med lagen om 
arbetslöshetskassor. 

 
En medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller 
vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för rätten till medlemskap 
eller ersättning ska, om inte särskilda skäl talar emot det, uteslutas i enlighet 
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 med lagen om arbetslöshetskassor. Detsamma gäller om en medlem medvetet 
eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till kassan om 
förhållanden av betydelse för rätten till ersättning. 

  
§ 7 Utbetalning av ersättning och avdrag för avgifter 

 Utbetalning av ersättning sker på sätt som kassan bestämmer. Vid utbetalning 
får avdrag göras för förfallna, obetalade medlemsavgifter. 

  
§ 8 Styrelse och revisorer 

Styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisorer 

Kassans styrelse består av åtta ledamöter. 
 

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

 
För övriga ledamöter väljs sju suppleanter. Vid ordinarie ledamots frånvaro 
eller avgång inträder suppleant i den ordning som föreningsstämman fastställt. 

 
Ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma. Mandattiden 
är två år räknat från den stämma valet äger rum till och med slutet av ordinarie 
föreningsstämma två år senare. 

 
Utöver ovan nämnda ledamöter ingår arbetstagarledamöter jämte suppleanter 
som utses enligt lagen om styrelserepresentation för privatanställda. 

 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU). 

Styrelsen utfärdar en arbetsordning för valberedningen. 

Kassan ska ha två revisorer för vilka ska finnas två personliga suppleanter. En 
av revisorerna jämte dennes suppleant ska vara auktoriserade. 

 
Revisorerna väljs på ordinarie föreningsstämma för en mandatperiod på två år. 
Mandatperioden löper från den stämma då valet förrättas till och med nästa 
ordinarie föreningsstämma. 

  
§ 9 Ombud till föreningsstämma 

Ombud Rätten för kassans medlemmar att besluta i kassans angelägenheter utövas 
vid föreningsstämma genom valda ombud. 

 
Ombuden, som är 27 till antalet, utses av medlemmarna inför ordinarie 
föreningsstämma för en tid av två år. För dessa utser medlemmarna 10 
suppleanter. 

 
Suppleant inträder i fallande ordning efter antalet röster. 

 
Mandattiden för ombud och suppleanter börjar vid ordinarie föreningsstämma 
och varar fram till ordinarie föreningsstämma två år senare. 

 
Uppdraget upphör om ombud eller suppleant utträder ur arbetslöshetskassan. 
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Val av ombud Hela landet utgör en valkrets. 
 

Kallelse till ombudsval sker på det sätt som styrelsen bestämmer. 

Nomineringsförfarandet ska pågå under fyra veckor. 

Valberedningen ska därefter inom fyra veckor utarbeta ett förslag till val av 
ombud och suppleanter på grundval av inkomna nomineringar. 

 
Valberedningens förslag ska så långt som möjligt spegla medlemskårens 
sammansättning. 

 
Valberedningens förslag samt övriga nomineringar ska tillkännages kassans 
medlemmar på sätt som styrelsen bestämmer. 

 
Valen ska vara avslutade två veckor efter tillkännagivandet av valberedningens 
förslag. 

 
Fullmaktsröstning är inte tillåten. 

 
De nominerade som fått flest röster utses till ombud och suppleanter i fallande 
ordning efter antalet röster. Vid lika röstetal avgörs resultatet genom lottning. 
Om omröstningsförfarandet inte ger tillräckligt antal ombud och suppleanter 
gäller valberedningens förslag som utfyllnad och som underlag för rösträkning. 

  
§ 10 Kallelse till föreningsstämma 

 Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast fyra veckor innan 
stämman. Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor innan stämman. 

 
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen till varje ombud. 

 
I kallelsen till stämman ska framgå valberedningens förslag på ordinarie 
ledamöter och suppleanter till styrelsen, om sådant val ska hållas. De valda 
ombuden kan också inför kallelsen föreslå sådana ledamöter, vilka ska 
redovisas i kallelsen. 

 
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 på sätt som 
styrelsen beslutar. 

  
§ 11 Föreningsstämma 

Ordinarie 
föreningsstämma 

Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra. 
 

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

 
Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om 
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Extra föreningsstämma 

1 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
2 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och kassaföreståndaren. 
3 fastställande av budget för kassan för nästkommande år, 
4 val av ledamöter och suppleanter i styrelsen, om sådant val ska hållas, 
5 val av revisorer och suppleanter för dem, om sådant val ska hållas, 
6 val av valberedning med tre ledamöter för en mandattid av två år, om 
sådant val ska hållas, samt 
7 övriga frågor, som lagts fram 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 delta ombud, som under den tid som beslutet avser innehaft uppdrag som 
styrelseledamot eller revisor. 

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

 
Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelsen finner det lämpligt eller 
revisorerna skriftligen med angivande av skälet härtill så begärt. Sådan 
stämma ska utlysas av styrelsen. Detta gäller även då en majoritet av 
stämmoombuden, i särskilt angiven fråga, skriftligen begärt extra stämma. 
Extra stämma får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess 
inkallande. 

 
Fullmaktsröstning är inte tillåten vid ordinarie eller extra föreningsstämma. 

  
§ 12 Stadgeändringar 

 Förslag till ändringar av kassans stadgar kan väckas av styrelsen eller av 
medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på 
sätt och inom tid som anges i § 11. 

 
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 av samtliga röstberättigade. 

 


