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Läs mer om DIK och vår organisation här! 

 

Du som är utbildad, studerar eller har erfarenhet för att arbeta inom våra 

områden - kultur, kommunikation och kreativ sektor - kan ansöka om 

medlemskap.  

• Anställd 

• Ledare 

• Egenföretagare 

• Mellan jobb 

• Student 

 

Du blir medlem från och med den första i den månad som din ansökan 

kommer in till oss. Din rätt att få råd och vägledning gäller från första dagen 

i ditt medlemskap.  

 

Alla medlemmar i DIK omfattas av och åtar sig genom medlemskapet att 

följa DIK:s stadgar, värdegrund och – i de fall sådana finns – etiska riktlinjer 

eller motsvarande som är fastställda.  

För att du ska kunna ta del av DIK på bästa sätt behöver du se till att din e-

postadress och telefonnummer till dig är uppdaterade på Mitt DIK under 

Mina uppgifter.  

• Läs mer om hur DIK behandlar dina personuppgifter här. 

• Ta del av DIK:s stadgar här. 

 

 

https://preview.dik.se/om-oss/det-har-ar-dik
https://preview.dik.se/for-dig/anstalld
https://preview.dik.se/for-dig/anstalld
https://preview.dik.se/for-dig/ledare
https://preview.dik.se/for-dig/ledare
https://preview.dik.se/for-dig/egenforetagare
https://preview.dik.se/for-dig/egenforetagare
https://preview.dik.se/for-dig/mellan-jobb
https://preview.dik.se/for-dig/mellan-jobb
https://preview.dik.se/for-dig/student
https://preview.dik.se/for-dig/student
https://preview.dik.se/om-oss/villkor-och-policyer/villkor-for-medlemskap-dik-prio
https://assets.ctfassets.net/vkygthqfrquy/78b4jMNcfY8dTAEFwW3WLK/fb72ca867c3b860b2f7c5332bce399a7/diks-stadga-antagen-av-diks-kongress-24-nov-2018.pdf
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Alla medlemmar i DIK omfattas av och åtar sig genom medlemskapet att 

följa DIK:s stadgar, värdegrund och – i de fall sådana finns – etiska riktlinjer 

eller motsvarande som är fastställda.  

1. Du blir medlem från och med den första i den månad som din ansökan om 

inträde kommer in till oss. 

2. Din rätt att få råd och vägledning gäller från första dagen i ditt 

medlemskap. 

3. Även rätten att bli företrädd av förbundet gäller från första dagen i ditt 

medlemskap, men är begränsad till frågor som uppkommer efter att 

ansökan om inträde registrerats. 

4. Genom ditt medlemskap får du också tillgång till förmåner och 

erbjudanden genom DIK:s olika samarbetspartners. I inloggat läge via 

"Mina förmåner" hittar du en sammanställning av aktuella erbjudanden. 

5. Medlemsavgiften betalas månadsvis och väljer du att inte ansluta dig till 

autogiro eller e-faktura tar DIK ut en fakturaavgift. Läs mer om 

medlemsavgifter här. 

6. DIK inhämtar från dig uppgifter om löne- och anställningsvillkor samt 

andra uppgifter inklusive personuppgifter som behövs för förbundets 

administration och verksamhet. Läs mer om hur DIK behandlar dina 

personuppgifter här. 

7. Som egenföretagare har du rätt att få råd och vägledning samt att bli 

företrädd i frågor som rör arvode och rättigheter i arbetslivet. DIK 

företräder inte egenföretagare i rollen som arbetsgivare. 

8. Om det finns en lokal förening på en arbetsplats där du är anställd, 

tillhör du genom medlemskapet i DIK även den. DIK samverkar med 

andra förbund inom Saco och beroende på arbetsgivarens 

kollektivavtalstillhörighet kan den lokala föreningen kallas DIK-förening, 

Saco-S-förening eller Akademikerförening m.m. 

9. Du behöver vara medlem i, Akademikernas a-kassa för att kunna få 

ersättning från DIK:s inkomstförsäkring. Läs mer om 

inkomstförsäkringen här. 

10. Du behöver själv ansöka om att bli medlem i Akademikernas  

a-kassa. Mer information om villkoren för medlemskap och ersättning 

samt om ansökan till Akademikernas a-kassa hittar här. 

11. Alla nya medlemmar ansluts till ett upp till tre månaders gratis 

försäkringspaket hos Akademikerförsäkring med möjlighet till 

förlängning. Läs mer om förmånen här. Som student och medlem i DIK 

har du gratis olycksfallsförsäkring genom hela grundutbildningen. 

Specifik för- och efterköpsinformation från Akademikerförsäkring finner 

du här. 

12. Egenföretagarmedlemmar ansluts till en egenföretagarförsäkring. 

Kostnaden för egenföretagarförsäkringen ingår i medlemsaviften för 

egenföretagare. Villkoren för försäkringen finns att läsa här. 

https://assets.ctfassets.net/vkygthqfrquy/78b4jMNcfY8dTAEFwW3WLK/fb72ca867c3b860b2f7c5332bce399a7/diks-stadga-antagen-av-diks-kongress-24-nov-2018.pdf
https://preview.dik.se/medlemskapet/att-bli-medlem/om-medlemsavgiften
https://preview.dik.se/om-oss/villkor-och-policyer/dataskyddspolicyer
https://preview.dik.se/medlemskapet/det-har-for-du-som-medlem/inkomstforsakring
https://www.akademikernasakassa.se/sok-ersattning/regler-villkor/egen-uppsagning/
https://preview.dik.se/medlemskapet/det-har-for-du-som-medlem/akademikerforsakring
https://www.akademikerforsakring.se/forkopsinformation
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13. Alla nya medlemmar ansluts automatisk till tjänstegruppförsäkringen 

Min privatjurist med upp till tre månaders inledande gratisperiod för 

samtliga, därefter kostar Min privatjurist 35 kr per månad, utom för 

studenter som har försäkringen gratis under hela grundutbildningen. Du 

kan enkelt avsluta försäkringen via Mina sidor. Läs mer om Min 

privatjurist här. 

14. Egenföretagarmedlemmar ansluts automatiskt till tjänsten Min 

bolagsjurist där de fem (5) första rådgivningstimmarna är gratis varefter 

rätt till affärsjuridisk rådgivning erbjuds till reducerad kostnad. 

Kostnaden för Min bolagsjurist ingår i medlemsavgiften för 

egenföretagare. Läs mer om Min bolagsjurist här. 

15. Vill du lämna förbundet begär du utträde via Mina sidor eller på anvisat 

sätt. Medlemskapet upphör då vid den sista dagen i månaden efter att din 

utträdesanmälan inkommit till DIK. Medlemsavgiften debiteras som 

vanligt fram till det datum utträdet träder i kraft. Därefter avslutar DIK 

fakturering eller autogirouppdrag.  

16. Utträde betyder att du förlorar samtliga förmåner som ingår i och som 

följer av medlemskapet i DIK.  

 

Vid frågor om medlemskap och medlemsvillkor – Kontakta DIK Direkt. 
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