Inträdesansökan

Journalisternas a-kassa vänder sig till dig som är i Sverige redaktionellt anställd, företagare eller
frilansmedarbetare vid tidningar, tidskrifter, nyhets- och bildbyråer, radio och television. Du kan även
vara tolk. Som inträdesgrundande arbete räknas företagande, reguljärt arbete, anställning med
lönebidrag eller anställningsstöd, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, arbete inom Samhall och
betald praktik.
Också du som inte arbetar just nu kan gå med, om du senast arbetade inom vårt område .
Personuppgifter (uppgifter markerade med * är obligatoriska)
Namn*

Personnummer *

Adress*

Telefon bostad

Postnr*

Arbetar just nu

Postort*

Arbetat tidigare

Ja

Telefon mobil

Telefon arbete

Ange datum för senast arbetade timme.

Ja

Anställningsförhållanden (fylls i av dig som är eller senast var anställd)
Företagets namn

Telefon

Anställningsdatum

Verksamhetsförhållanden (fylls i av dig som är eller senast var företagare eller frilans)
Bedriver verksamhet sedan datum

Registrerat företag

Företagets namn

Bedriver verksamhet som (reporter, fotograf etc)

Ja

F-skatt

Nej

Ja

Nej

Huvudsakliga befattningar och uppdragsgivare
Arbetsuppgift, företag etc.

Procent av tjänst eller verksamhet

Tidigare a-kassa
Tillhör annan a-kassa

Ja

Om ja. Ange kassans namn.

Nej

Jag vill ha hjälp att byta a-kassa

Ja

Vid ja, så ger jag Journalisternas a-kassa fullmakt att begära utträde ur min nuvarande
a-kassa. Jag ansöker om medlemskap i Journalisternas a-kassa i direkt anslutning till att
mitt tidigare medlemskap upphör.

Nej

Underskrift
Jag ansöker om medlemskap i Journalisternas a-kassa och försäkrar att
lämnade uppgifter är korrekta.

Ort och datum

Namnteckning

Önskad senare månad för inträde

www.journalisernas-kassa.se

Skickas till Journalisternas arbetslöshetskassa
Box 1116, 111 81 Stockholm

Vad krävs för att få bli medlem?
Du ska arbeta eller senast ha arbetat inom kassans verksamhetsområde.
När du skickar in inträdesansökan skicka även med en kopia på anställningskontrakt,
lönespecifikation, uppdragskontrakt eller liknande. Det går bra att göra det på mejl till
medlemakassan@sjf.se eller skicka in det med vanlig post.
Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige redaktionellt anställda, företagare och
frilansmedarbetare vid tidningar, tidskrifter, nyhets- och bildbyråer, radio och television. Som
inträdesgrundande arbete räknas reguljärt arbete, anställning med lönebidrag eller anställningsstöd,
skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och arbete inom Samhall. I vissa fall även betald praktik.
Om du uppfyller villkoren för att få medlemskap får du medlemskap från och med den första dagen i
den månad som ansökan kom till oss. Du kan ta med dig tidigare tid från medlemskap annan kassa.
Det går inte att söka medlemskap retroaktivt. Tidigast du kan bli medlem är från den första i den
månad ansökan kom till a-kassan.

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

34 § Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället
förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans
verksamhetsområde. Även den som vid ansökningstillfället inte arbetar har rätt att bli medlem i en
arbetslöshetskassa, om han eller hon uppfyllde villkoren när han eller hon senast arbetade. Rätt att
bli medlem har dock inte den som är medlem i en annan arbetslöshetskassa eller har fyllt 64 år.
När medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas anses inträdet i kassan ha skett första dagen i den
kalendermånad när ansökan om medlemskap gjordes. Lag (2009:665).

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om
arbetslöshetskassor, IAFFS 2010:8
Ansökan om inträde
2 § En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. Ansökningshandlingen ska vara
utformad på sådant sätt att den endast avser inträde i en arbetslöshetskassa. På
ansökningshandlingen ska det framgå när den kom in till arbetslöshetskassan. Uppgifterna i ansökan
ska styrkas genom nödvändiga intyg eller på annat sätt.
Beslut om inträde
3 § En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdessökande medlemskap ska vara skriftligt. Det
ska framgå av beslutet från och med vilken tidpunkt medlemskapet i arbetslöshetskassan gäller.
Flera deltidsarbeten
4 § En inträdessökande som arbetar inom flera arbetslöshetskassors verksamhetsområden har rätt
till inträde i en arbetslöshetskassa, inom vars område hans eller hennes huvudsakliga arbete ligger.

