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Informationsblad om medlemskap i Journalisternas a-kassa 

Bli medlem i Journalisternas a-kassa 

Välkommen till Journalisternas arbetslöshetskassa. Vare sig du redan är eller funderar 
på att bli medlem så följer här kort information som kan vara bra för dig. Har du 
fortfarande frågor är du varmt välkommen att skicka ett meddelande till 
medlemakassan@sjf.se eller via Mitt medlemskap. 
 

Hur blir jag medlem? 
För att bli medlem ska du ha arbetat med 
journalistiska arbetsuppgifter i Sverige.  
Du fyller i en ansökan om medlemskap på 
vår hemsida. Din ansökan signerar du 
med ditt BankID. Du blir medlem från den 
första dagen i den kalendermånad som din 
ansökan kom in till oss.  

 
Mitt Medlemskap 
Du som är eller varit medlem kan logga in 
till Mitt Medlemskap. Där kan du själv se 
uppgifter om ditt medlemskap, se dina 
fakturor, se och ändra dina 
betalningsuppgifter samt skriva 
meddelanden till oss.  

 
Vad kostar det att vara medlem?  
Du betalar 145 kronor i månaden. Du kan 
betala avgiften på följande sätt. 
 

 Autogiro 
Avgiften dras direkt från ditt konto den 
28:e varje månad 
 

 E-faktura 
En faktura skickas till din internetbank 
och du måste godkänna betalningen 
innan betalningen görs 
 

 Pappersfaktura 
Vill du ha en pappersfaktura skickas 
denna runt den 8:e i månaden. Har du 
blivit medlem efter den 8:e skickas 
fakturan månaden efter.  

 
 
 
 

Du kan byta a-kassa 
Vill du ha hjälp med att byta till 
Journalisterna a-kassa anger du detta i din 
ansökan, vi hjälper dig då med utträdet 
från din gamla a-kassa så att det inte blir 
något glapp mellan medlemskapen. 
 
Vill du byta till en annan a-kassa från 
Journalisternas är det viktigt att du kollar 
upp att du kan bli medlem i den nya  
a-kassan, exempelvis på deras hemsida. 
Där hittar du ofta också formulär och/eller 
blanketter för in- och utträde.  
 
Tänk på att du bara kan vara medlem i en 
a-kassa i taget. Du kan alltså inte bli 
medlem i en annan a-kassa innan du har 
gått ur Journalisternas a-kassa eller 
tvärtom. För att det inte ska bli något glapp 
mellan medlemskapen är det därför 
smidigast att ange att du vill ha hjälp att 
byta a-kassa.  
 

Avsluta medlemskapet 
Vill du avsluta ditt medlemskap gör du det 
via Mitt medlemskap under fliken 
medlemstid. Saknar du tillgång till BankID 
kan du skicka ett mail till 
medlemakassan@sjf.se eller ett brev med 
ditt personnummer och när du vill gå ur. 
Du får tidigast utträde den sista dagen i 
den kalendermånaden som din ansökan 
inkom till oss.  

 
Månaden innan du fyller 65 år upphör ditt 
medlemskap automatiskt.  
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Utträdd på grund av bristande 
betalning 
Har du tre förfallna medlemsavgifter 
avslutas ditt medlemskap på grund av 
bristande betalning. Hör av dig till oss om 
du har förhinder att betala din 
medlemsavgift i tid. För att bli medlem igen 
måste du skicka in en ny ansökan om 
medlemskap. Tänk även på att betala de 
medlemsavgifter som du tidigare inte har 
betalat.  
 

Kontakta oss 

Vill du komma i kontakt med oss kan du 
ringa 08 -613 75 60 eller skicka ett mail till 
medlemakassan@sjf.se. Är du redan 
medlem idag kan du också skriva ett 
meddelande i Mitt Medlemskap. Vi svarar 
varje vardag mellan 08-17.   
 
Följ oss även via Facebook på 

@journalisternas.  
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