Box 12 110, 102 23 Stockholm

Information

Ledarnas arbetslöshetskassas föreningsstämma

Ordinarie Föreningsstämma 2018
Ledarnas arbetslöshetskassa kommer att hålla sin ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2018. Fram till
den 28 februari 2018 kan du som medlem nominera ombud som kan representera dig vid
arbetslöshetskassans föreningsstämma. Både du som nominerar och den du nominerar måste vara
medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa. Totalt 18 ombud och 6 suppleanter ska väljas.

Nominering av ombud

Val av ombud

Du nominerar ombud till föreningsstämman 2018 genom att
skicka ett e-brev till stamma2018@ledarnasakassa.se eller
ett vanligt brev till följande adress:

Val av ombud och suppleanter genomförs på arbetslöshetskassans
hemsida senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Kallelse till
att delta i valet sker genom styrelsens
försorg på arbetslöshetskassans hemsida senast åtta veckor innan valet.

Ledarnas arbetslöshetskassa
Box 12 110
102 23 Stockholm
Uppge ditt namn och personnummer samt namn och personnummer på den/de som du vill nominera. Glöm inte att ange
aktuella kontaktuppgifter till den du nominerar och att den
nominerade måste vara tillfrågad samt ha accepterat nomineringen. För att digital röstning på vår hemsida ska vara möjlig
måste den som nominerats fylla i en fullmakt som medger att
vi publicerar uppgifter på vår hemsida. Fullmakten skickas till
den som nominerats i god tid innan valet.

Varje medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa har en röst som får läggas
på en av de nominerade. Det går inte
att rösta genom fullmakt. De nominerade som fått flest röster väljs till ombud och suppleanter, i fallande ordning efter antalet röster.

Föreningsstämman
Föreningsstämman 2018 kommer att hållas i Stockholm. Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen
till varje ombud samt på arbetslöshetskassans hemsida. Därutöver kommer annonsering att ske i den
eller de tidningar som arbetslöshetskassans styrelse beslutar.
Du kan läsa mer om föreningsstämman på www.ledarnasakassa.se

Kontaktuppgifter samt viktig
information på nästa sida

Med vänliga hälsningar

Ledarnas arbetslöshetskassa
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Information

Nyheter—allmän information

Digital brevlåda—KIVRA

Du kan betala din medlemsavgift till
Ledarnas arbetslöshetskassa via
autogiro eller e-faktura

Du vet väl att du kan få din post från oss digitalt
via KIVRA. Det enda du behöver är Bank ID eller
Mobilt bank ID. KIVRA är en tjänst för säker digital
post från företag och myndigheter som är helt
gratis.

Betalning med autogiro
Om du vill betala din medlemsavgift via autogiro
kan du enkelt ansöka om det via vår hemsida. Allt
du behöver är bank ID eller mobilt bank ID.
Det går också att anmäla betalning via e-faktura
genom din internetbank. Du hittar mer
information på din internetbanks hemsida.

Du anmäler dig och hittar mer information på
KIVRAs hemsida, www.kivra.com

Autogirodragningen sker den 28:e varje månad.
Om den 28:e inte är en vardag sker dragningen
den första vardagen efter den 28:e. Det är inte
längre möjligt att ha en autogirodragning från
någon annans konto.

Mitt medlemskap
Om du har Bank ID eller Mobilt bank ID kan du
enkelt logga in och administrera ditt medlemskap
i Ledarnas a-kassa.

Betalning med e-faktura
Tjänsten e-faktura innebär att du får fakturan
avseende din medlemsavgift direkt skickad till din
internetbank i elektronisk form. Den elektroniska
fakturan ersätter den traditionella
pappersfakturan. Kontrollera att uppgifterna på
fakturan stämmer. Förfallodag, belopp och
OCR-nummer är redan ifyllt.

Via tjänsten kan du bland annat ansöka om autogiro och se dina betalningar av medlemsavgift. Du
hittar tjänsten via vår hemsida.

VARPA/Mina sidor
På nya Mina sidor får du som användare en överblick över ditt ärende på ett helt nytt sätt. Med
hjälp av smarta frågeflöden som anpassar sig utifrån din situation får vi dessutom in fler uppgifter
snabbare och vi slipper till största delen hanteringen med blanketter. En ny Att göra-lista vägleder dig genom din ansökningsprocess och meddelar dig när du har något nytt du behöver göra eller
skicka in.

Anmäl e-faktura genom att logga in på din
internetbank, klicka på anmälan e-faktura, sök
upp Ledarnas arbetslöshetskassa och anmäl dig.
På din internetbanks hemsida kan du läsa mer om
hur man går till väga.
Om du har e-faktura kan du inte se den i Kivra
utan i din Internetbank. Kivra ersätter i första
hand vanliga postutskick.

Om använder e-legitimation, Bank ID eller Mobilt
bank ID för att logga in.

Har du frågor? Kontakta oss via våra digitala tjänster, per telefon eller via e-post
Digitala tjänster: Logga in i Mitt medlemskap eller Mina sidor på vår hemsida
Telefonnummer: 08—509 319 19, måndag—fredag 9:00—12:00 och tisdag och torsdag 13:00—14:00
E-post: akassan@ledarnasakassa.se
2

