
Protokoll för Ramsbergs s-förenings årsmöte måndagen 2 april 2007 
Närvarande: Maj-Britt Jansson, Ingegärd Lööv, Birgitta Asp Ericsson, Mona Westerlund, Margareta 
Gustavsson och Maria Ströman samt särskilt inbjuden gäst, Anders Carlmark. Bland de aktiva medlemmarna 
har Fantenbergs och Sundblads meddelat förhinder och Mats Lagerman tidigt aviserat förhinder. 
1. Mötet öppnas och alla hälsas hjärtligt välkomna av föreningens ordförande. 
2. Mötet ajourneras för att Anders Carlmark skulle berätta om förändringar i A-kassan 

utifrån sin erfarenhet av 20 års arbete med arbetslösa. Se minnesanteckningar i bilaga. 
3. Fastställande av dagordning. Beslöt fastställa föreslagen dagordning. 
4. Frågan om årsmötet är behörigen utlyst (endast utannonserat på medlemsmöten & lokala 

e-postlistan samt i BP/NA.) Eftersom ingen skriftlig kallelse nått alla medlemmar är det 
inte behörigt utlyst men deltagarna godkänner kallelse och anser mötet vara behörigt. 

5. Val av mötesordförande – Beslöt välja Ingegärd Lööv till mötesordförande. 
6. Val av mötessekreterare – Beslöt välja Maria Ströman till mötessekreterare. 
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare – Beslöt välja Birgitta Asp Ericsson och 

Mona Westerlund till justeringsmän. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006. Maria föredrog verksamhetsberättelsen som 

lades till handlingarna.  
9. Kassörens ekonomiska rapport för 2006. Margareta föredrog den ekonomiska rapporten 

som lades till handlingarna. 
10. Revisorns rapport för 2006. Birgitta Asp-Ericsson föredrog revisionsrapporten muntlig 

och föreslår ansvarsfrihet.  
11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsens arbete för 2006 – Beslöt tillstyrka. 
12. Val av ordförande på ett år. Beslöt enligt medlemsmötets förslag omval av Maria 

Ströman. 
13. Val av ledamöter i styrelsen och firmatecknare:  

Beslöt välja Birgitta Asp-Erikson, kassör 
Beslöt välja Mona Westerlund, sekreterare 
Beslöt välja Ann-Sofie Fantenberg, studieorganisatör 
Beslöt att i enlighet med föregående årsmöte att utse ordförande och kassör till 
firmatecknare att var för sig teckna föreningen. 

14. Val av en revisor och ersättare. Beslöt att välja Maj-Britt Jansson till ordinarie samt 
Rune Sundblad till ersättare. (Framförs önskemål att ersättaren kan inkallas till revision.) 

15. Fastställande av medlemsavgift för år 2008. Nuvarande avgift är 100 kr/person och år, 
Noteras bör att 90 kr/person och år redovisas till centrala instanser från 2007. Förslag har 
väckt från frånvarande medlemmar att höja avgiften.  
Beslöt oförändrad avgift 2008 på 100 kr . 

16. Rapporter.  
a) Föreningen har från Fam Lööv fått ett ”tack för allt vänligt deltagande i vår sorg”. 

17. Verksamhetsplan. Måndag som mötesdag är lämpligt att fortsätta med. Grundregel första 
måndagen i månaden, dvs nästa möte 7 maj och 4 juni med sommarfest i Åboda. 

18. Övriga frågor  
a) Erbjuda att förening deltar midsommarfirandet & Hembygdsdagen?  

19. Mötets avslutas. 
 
_____________________ ___________________ _________________________ ______________________ 
Ingegärd Lööv, mötesordf Maria Ströman, mötessekr Birgitta Asp Ericson, justerare Mona Westerlund, justerare 



 

Anders Carlmark – Minnesanteckningar om A-kassan utifrån 
erfarenheter av 20 års arbete med arbetslösa och dagens läge. 
Ersättningen var nästan 93% innan regeringen Bildt trädde till, även (s) fick i 
ekonomikrisens tidevarv bromsa nivån på ersättningen. Stegen nedåt blev 90% och ända ner 
till 75% under s-regering något år, som sen höjde till 80%. Försöken att återställa till 90% 
har aldrig lyckats. Frågan är också hur man räknar, % av vad? Tak på dagpenningen har 
alltid funnits. Högst 730 kr under 100 dagar gällde fram till årsskiftet, nu är taket 680 kr 
direkt. Man förlorar mer att bli arbetslös ju högre lön man haft på grund av taket i 
ersättningen.  
Omvänd räkning ger vid 22 arbetsdagar en ersättning på 14 960 kr före skatt, vilket är 80 % 
av 18 700, som många LO-anställda inte alls har. Nettot efter skatt har många legat runt 
5 000-6 000 kr, i synnerhet deltidsarbetande kvinnor.  
Grundbeloppet är 320 kr/dag före skatt för den som inte har A-kassa alls. Det betalas från 
Alfa-kassan.  
Avgiftshöjningen till A-kassan från 1 januari ska betala skattesänkningen som de som 
arbetar får (=ge med den ena och ta med den andra). Pensionärer får ingen skattesänkning. 
10 miljarder ska in till statskassan. Första åren med inriktning på arbetslösa (för ca 20 år 
sen) hade metallavdelningen i Lindesberg 31 långtidsarbetslösa. Det betraktades som 
förskräcklig högt. Tanken på 4 % arbetslöshet fanns inte. Några år senare hade metall 48 % 
arbetslösa i Linde, när totala siffran låg på 14-15 % i landet. Då kom ALU och olika 
åtgärder som gagnade föreningar. Den arbetslösa fick också underlag för nya 
stämplingsdagar.  
Anders betalade själv 609 kr i fackavgift i år, kommunal ligger runt 240 kr i höjning. Kruxet 
är att som timanställd blir det marginaleffekter! Öppna arbetslösheten är alla som kan ta ett 
arbete direkt, sen finns den totala arbetslösheten där någon går i en utbildning eller 
sysselsättningsåtgärder. Det finns LITE åtgärder som sätts in idag. Arbetsförmedlingen 
köper upp tjänster för åtgärder men sånt ska dom inte längre få syssla med från AF. +jobben 
försvann över en natt. Men ”nystarts-jobb” infördes. Om utbildningen direkt leder till ett 
jobb så kan man få en utbildning. Nu heter det att man ska söka dom jobb som finns utifrån 
den utbildning man har. 
Nu gäller rikssökning som krav redan från första dagen. Men den största gruppen arbetslösa 
är unga och äldre som har svårt att få jobb. Mängden lediga jobb räcker inte till de 
arbetslösa. Alla åtgärder för ungdomar är helt borta.  
Regelskärpningarna befaras leda till lägre löner. Av löneskäl kan man inte neka att ta ett 
anvisat arbete. Under 90% av dagpenningen av A-kassan behöver man inte ta jobb, dvs för 
den som har maximal ersättning (680 kr/dag) och erbjuds ett jobb i början av 
stämplingsperioden med cirka 13 500 kr i månadslön så kan man neka. I perioden mellan 
dag 201-300 dagarna sjunker nivån (90% av 70%). 
I 200 dagar kan man få 80% ersättning maximalt, sen sjunker ersättningen från dag 201-300 
till 70%. För de förhållandevis få som kan få en förlängning efter dag 300 dagar är nivån 
65%. Högsta dagsbeloppen blir då 553 kr för den som haft maxbeloppet. Efter 300 dagar 
kan man bara få fler dagar om man har barn under 18 år.  
Normalt sett behöver man inte betala överklaganden, men kammarrättsnivån är osäkert vem 
som betalar processen i. 
Att bli avstängd från A-kassan sker genom rapport/anmälan från AF till kassan. En 
övervältning från staten till kommunen blir följden, när socialen får träda in.  



Arbetsvillkoret är fortfarande sex månader under en 12-månadersperiod, men man ska ha 
jobbat 80 timmar nu, mot 70 timmar förut. Sammanhängande arbetad tid under sex månader 
med 480 timmar var 450 timmar förut, varav minst 50 timmar/mån som förut var minst 45 
timmar/mån. 
Efter 300 dagar har du tappat 2800 kr i inkomster.  
Jobb- och utvecklingsgarantin är bara ”bör”, förut var det tvunget att man efter 300 dagar 
fick ett aktivitetsstöd med bibehållen A-kassa (vilket nu då är väldigt lågt, 65% av tidigare 
lön.). Men innehållet i vad man ska göra är mycket osäkert. 
Vad ska vi göra som parti? Opionsbildning på bred front behövs, trots föga möjligheter att 
påverka. Frågan behöver tas upp på föreningsmöten, så att fler blir insatta i vad som sker, 
och kan arbeta för en förändring, åtminstone på sikt. Ganska osannolikt att den borgerliga 
regeringen kommer ändra sig frivilligt. 
 
 
 


