Anmälan om utträde ur Journalistförbundet
§ 8 Mom 2 Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förbundet, skall
anmäla detta till FS. Klubbstyrelse skall ges
möjlighet att yttra sig över utträdesanmälan.
Medlem, som övergått till verksamhet som inte är
förenlig med medlemskap i förbundet, beviljas
utträde utan iakttagande av särskild
uppsägningstid.

Utträde i övriga fall erhålls efter en uppsägningstid
av två månader räknat från och med
kalendermånaden efter den då ansökan
inlämnades. Utträde kan ej erhållas under tid då
stridsåtgärder varslats eller verkställs vid det företag
där medlemmen är anställd eller för det
arbetsområde medlemmen tillhör.
Utträde kan endast beviljas medlem som fullgjort
sina ekonomiska skyldigheter mot förbundet och
klubben.

Jag har tagit del av § 8 mom 2 i Svenska Journalistförbundets stadgar och anmäler mitt utträde
ur Journalistförbundet.
Namn
Personnummer
Adress

E-postadress

Postnummer

Postort

Telefon

Kryssa i lämplig ruta och vänligen svara på följdfrågan
□

Jag arbetar inte längre som journalist och önskar därför utträde ur förbundet.
Nytt yrke/ny verksamhet:__________________________________________________________

□

Jag är fortfarande yrkesverksam som journalist. Obs utträde efter två månaders
uppsägningstid.
Befattning/arbetsgivare:___________________________________________________________

Inträdesdatum nytt fackförbund:___________________________________________________________
Om du har gått med i ett nytt fackförbund behöver vi veta ditt inträdesdatum hos dem för
att du ska undvika ett glapp i eventuell inkomstförsäkring.
Orsak till utträdet:
Om du fortfarande arbetar som journalist är vi tacksamma om du berättar anledningen till att du
säger upp ditt medlemskap. Det är viktigt för Journalistförbundet att få veta varför medlemmar
vill lämna förbundet. Använd gärna baksidan ifall raderna inte räcker till.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________Obs! Blanketten fortsätter på nästa sida.

Att tänka på vid utträde ur Journalistförbundet
Tänk på att olycksfallsförsäkringen hos Journalistförbundet försäkringar, som ingår i
medlemsavgiften, liksom eventuella tillvalsförsäkringar upphör att gälla från utträdesdatum. Om
du har tecknat andra försäkringar som också är kopplade till medlemskapet upphör även de att
gälla. Om du tillhör Journalistförbundets inkomstförsäkring kommer denna också att upphöra att
gälla.
Kontakta Journalistförbundets försäkringar om du har frågor om dina försäkringar.
Telefon 077-551 75 00 eller maila till journalistforsakringar@sjf.se
Eftersom medlemsavgiften betalas i efterskott måste du betala medlemsavgiften även under
uppsägningstiden. Uppsägningstiden är två månader.
Presskortet är ett medlemskort och ska lämnas tillbaka när medlemskapet upphör.
Klipp itu kortet och skicka tillbaka till oss. Adressen hittar du nedan.
Tänk också på att utträde ur Journalisternas a-kassa anmäls till A-kassan på särskild blankett.
Anmälan om utträde och presskort skickas till:
Journalistförbundet
Medlemsregistret
Box 1116
111 81 Stockholm
Telefon: 08-613 75 00 (vxl), 08-613 75 55 (Medlemsregistret)

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Journalistförbundets noteringar (Ifylles av Journalistförbundet)
Utträde från och med den
Datum
Underskrift

