
 
 

 
2016-04-11 
 
 
STADGAR 
Bomhusortens BillerudKorsnäsanställdas Läkarvårdsfond. 
 
§1 Bomhusortens BillerudKorsnäsanställdas Läkarvårdsfond, skall enligt dessa 
stadgar lämna ersättning för sjukvårdskostnader till medlemmar, deras 
familjemedlemmar inklusive barn som inte fyllt 18 år. Det åligger medlem i fonden att i 
första hand utnyttja andra möjligheter till ersättning. Se kommentarer till stadgarna. 
 
§2a Varje anställd vid BillerudKorsnäs AB:s anläggningar i Bomhus har rätt att vara 
medlem. Se kommentar till stadgarna. 
 
§2b Anställd som avgår med ålders- eller sjukpenson fortsätter att avgiftsfritt vara 
fullvärdig medlem. Medlemskap för medlemmar vars anställning upphör vid fyllda 60 
eller 61 år regleras via kommentarer till stadgarna. 
 
§ 2c Änka/änkling efter avliden medlem eller medlemsberättigad pensionär äger rätt 
till fortsatt avgiftsfritt medlemskap om hon/han vid medlemmens frånfälle uppnått 50 
års ålder. Detsamma gäller änka/änkling om hon/han vid medlemmens frånfälle inte 
uppnått 50 års ålder, men på grund av sjukdom eller omvårdnaden av egna 
minderåriga barn är förhindrad att ta ett stadigvarande förvärvsarbete. 
 
§2d Vad som i § 2c stadgas upphör att gälla vid ingående av nytt äktenskap eller 
annan samborelation. 
 
§ 3a Representantskapet beslutar hur stor del av nedanstående kostnader som skall 
ersättas. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 3b Ersättning utbetalas vid vård/behandling hos av Region eller Landsting godkänd 
läkare mot inlämnande av faktura/ kvitto i original. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 3c Ersättning utbetalas också för landstingsfinansierade röntgen- och 
laboratorieundersökningar, behandling hos sjukgymnast, naprapat och 
sjuksköterskemottagning mot inlämnande av faktura/ kvitto i original. 
Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 3d Ersättning utbetalas vid sjukresor, för den av Region eller Landsting fastställda 
egenavgiften. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 4 Ersättning utbetalas inte för fakturor/ kvitton äldre än två år 
 
§ 5a Medlemsavgiften regleras genom löneavdrag, administreras av BillerudKorsnäs 
AB och insätts en gång per månad på fondens konto  
Avgiftens storlek fastställs årligen av representantskapet. Godkända skäl till 
avgiftsbefrielse är militärtjänstgöring och studieledighet. Se kommentar till stadgarna. 
 
 



 
 

 
 
§ 5b Om inte löneavdrag görs, pga. orsaker enligt § 2b, åligger det medlemmen att i 
förskott betala avgiften till fonden. Betalas inte avgiften inom tre månader upphör 
medlemskapet. 
 
§ 6 Fondens högsta beslutande organ utgörs av ett representantskap vars 
medlemmar utses inom de anställdas lokala fackliga organisationer, som väljer 
representanter enligt nedan, 
 

Fackliga Antal representanter Antal styrelseposter 

Pappers avd. 3 6 2 + 1 suppleant 

Unionen/  
Sverige Ingenjörer 

3 1 + 1 suppleant 

Ledarna 2 1 + 1 suppleant 

 
 
Representantskapet sammanträder årligen senast under april månad för granskning 
av styrelsens och revisorernas berättelser, val av styrelse, revisorer och fastställande 
av medlemsavgiften för året. Representantskapet beslutar hur stor del av kostnaderna 
som skall ersättas. I övrigt sammanträder representantskapet vid behov och på 
styrelsens initiativ. Kallelse ska ske senast 14 dagar före representantskapsmötet. 
Se kommentarer till stadgarna 
 
§ 7 Fondens angelägenheter administreras av en styrelse med säte i Bomhus som 
skall bestå av fyra ledamöter och tre ersättare, vilka skall representera: Pappers, 
Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer samt 1 adjungerad från företaget. 
Såväl ledamöter som ersättare utses för en tid av 2 år, med val av halva antalet per 
år. Ordförande väljs av årsmötet, övriga funktioner fördelas av styrelsen. 
 
Föreståndaren adjungeras till styrelsens möten. Föreståndaren skall ansvara för den 
löpande förvaltningen av fondens angelägenheter och till styrelsens möten lämna 
aktuell ekonomisk redovisning och information. 
 
Föreståndaren ansvarar för de löpande räkenskaperna och upprättar bokslut som 
skall vara klart före februari månads utgång. 
 
Till styrelsemöten skall samtliga ledamöter och ersättare kallas.  
Styrelsen ansvarar för fondens räkenskaper och skall senast den 15 mars överlämna 
all gällande dokumentation till revisorerna för revision. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 8 För granskning av styrelsens förvaltning och fondens räkenskaper skall 2 revisorer 
och lika många ersättare utses. 
Granskningen görs årligen och revisorerna kan när som helst inventera fondens 
tillgångar samt granska alla böcker och handlingar. Granskningen skall vara klar 
senast en månad före årsmötet. 
Revisorerna skall vid representantskapets årliga sammanträde avlämna berättelse 
över granskningen åtföljd av förslag angående ansvarsfrihet. 



 
 

 
 
 
§ 9 Fondens likvida medel skall förutom mindre rörelsekapital i kassa och plusgiro 
placeras i bankräkning med bästa möjliga ränta med hänsyn till verksamheten. Varje 
annan placering kan bara ske efter styrelsebeslut. 
 
 
 
§ 10 Dessa stadgar kan ändras under förutsättning att minst 3/5 av 
representantskapets ledamöter besluta i enlighet med av styrelsen utarbetat förslag till 
stadgeändring. 
 
§ 11 I händelse av fondens upplösning skall dess tillgångar disponeras för ändamål, 
som är närliggande denna fonds och som godkänts av respektive lokala 
fackorganisationer. 


