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Informationsansvarig: Pontus Johansson

Tisdagen den 28 april hade avdelningen sitt
årsmöte, även kallat repskap. Detta är ett möte
med ombud från avdelningens alla klubbar och
sektioner.
Tanken med detta möte är att välja avdelnngsstyrelse och besluta om verksamhet och ekonomi.
Detta år är ett speciellt år som ni alla vet. Vi
valde att genomföra mötet digitalt via telefon
och videolänk och glädjande fungerade det bra.
Ca 30 ombud var med via video (vi brukar på
fysiska möten ha ett 40-tal.
Detta året gjorde vi inte val av styrelse då vi är
i en sammanslagningsprocess med avdelning 8
(Linköping). Vi har förlängt de nuvarande mandaten och valen året ut och kommer välja en ny
styrelse för den nya större avdelningen i höst.
Vi gick på mötet igenom avdelningens ekonomi
och bokslut samt verksamhetsberättelse. En
information och uppdatering gjordes också av
både ordförande Reino och vice ordf Pontus
samt av ombudsmännen (Joackim, Jonathan och
Håkan)
Avdelningen har i dagsläget stängt för oanmälda
besök och mycket av verksamheten sker digitalt.

Nya tillfälliga regler i GS A-kassa
2020-03-31

Under resten av året blir det lättare att få ersättning
från a-kassan. Riksdagen har sagt ja till regeringens
förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på
den svenska ekonomin.
Här är de tillfälliga förändringarna:
• Varje medlemsmånad räknas som fyra månader
under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap
hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I
normala fall måste du ha varit medlem minst
tolv månader.
• Kravet på arbetad tid lättas upp
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid
i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss.
Nu räcker det om du har arbetat
minst 60 timmar per kalendermånad under sex
av de senaste tolv månaderna
• Ersättningstaket blir högre
Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan
du som har jobbat heltid få upp till
1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för
inkomstbaserad ersättning

Här ser vi avdelningens representantskapsmöte (årsmöte) som för första gången genomförs digitalt via
videolänk med våra ombud.
510 kronor per dag om du uppfyller villkoren
för grundersättning.
Ersättningens storlek beror bland annat på hur
mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur
länge du har varit medlem i a-kassan.
• Karensdagarna slopas
Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021
kan du få ersättning från oss redan från den
första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex
karensdagar utan ersättning innan du påbörjar
en ny ersättningsperiod.
Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du
har frågor eller vill ha hjälp.
Du kan skicka ett meddelande på Mina sidor så
svarar vi dig så snart vi kan.
Du kan också ringa 010-470 68 00.

