Dags att nå ut
med viktiga budskap!
1. Ägna 10 minuter av er distriktsstämma åt
Säker föreningsgård och lotta ut en brandfilt
Vi har gjort iordning en kort powerpoint-presentation
om Säker föreningsgård och det mest aktuella kring
försäkringen.
Håll presentationen på er distriktsstämma eller
annat möte och lotta samtidigt ut en brandfilt till
dem som anmäler sig till / eller redan har gått
Säker föreningsgård. Brandfilten sponsrar
Länsförsäkringar Halland er med.
Tacka ja till erbjudandet nedan och skicka in till
forsakring@bygdegardarna.se.

Ja, tack! Jag vill hålla en presentation samt lotta ut en brandfilt
VÄNLIGEN TEXTA!

Distrikt:
Kontaktperson:
Sammankomst och datum:
E-post:
Adress att skicka brandfilten till:

Jag vill också beställa:									

Antal:

Flyer ”Rabatter, bidrag och Säker föreningsgård”
Blankett för Säkerhetsrabatt
Infoblad om brand, vatten, inbrott, juridik och skadedjur
Bygdegårdsförsäkringen, Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg | 0200-22 99 99 | forsakring@bygdegardarna.se | bygdegardarna.se

1. ANSVAR SOM STYRELSELEDAMOT

2. Testa Säker föreningsgård själv!

• Som styrelsemedlemmar har ni ett ansvar och en lojalitetsplikt gentemot
föreningen och dess medlemmar. Det går inte att inte avsäga sig detta ansvar
eller skylla på bristande kunskap. Ansvaret finns där likväl.

Det är svårt att marknadsföra något
man inte själv har testat. Gå in på
sakerforeningsgard.se/lektioner-2.html
och klicka på en av lektionerna:

• Du är exempelvis skyldig att framföra till resten av styrelsen om du misstänker
oigentligheter. Om du dessutom har ett yrke eller utbildning inom något
område som är användbart för föreningen så är kraven på dig extra höga.
Är du exempelvis pensionerad brandman så har du extra höga krav att uppmärksamma brister i brandskyddet. Eller är du revisor till yrket så har du extra
höga krav på dig att upptäcka oegentligheter i föreningens ekonomi.
• Vill ni fördjupa er kan vi rekommendera boken ”Juridikboken för ideella
föreningar” av Karin Källström tillhands.
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1. BRAND
2. VATTEN
3. INBROTT
4. JURIDIK
5. DRIFT
6. MÄNNISKOR

• Vidareutbilda er inom förenings- och styrelsekunskap hos exempelvis
Studieförbundet Vuxenskolan eller NBV.

DE
L
FA L

Användarnamn: foreningsgard
Lösenord: skyddanu
Hyresgäst hyrde lokal för fest. Under festen orsakades mycket skadegörelse. Pulversläckare
tömdes i lokalen. Möbler slängdes i ån. Föreningen hade kontakt med polisen som var
ute och tittade. Hyresgästen sa sig vara beredd att stå för kostnaderna för saneringen
och det gjordes ingen polisanmälan på polisens inrådan. Saneringskostnaden landade
på nästan 50 000 kr och hyresgästen gick sedan inte att få tag i...
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..
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foreningsgard

3. Gör ett personligt e-postutskick och bifoga
flyern ”Rabatter, bidrag och Säker föreningsgård”
Hej! Har ni hört talas om den här utbildningen som vi
erbjuder? Den är kostnadsfri och antingen så gör ni den
hemma vid datorn eller som studiecirkel i styrelsen eller
kanske tillsammans med en grannförening?
Du lär dig hur försäkringen gäller, hur skador kan
förebyggas, vilka lagar som är bra att vara medvetna
om och vilket ansvar som läggs på er i styrelsen, bland
mycket annat. Kika på bifogat infoblad eller läs mer på:
https://sakerforeningsgard.se

Bli experter!

Bli belönade!
Hur kan anlagd brand förebyggas? Vilket arbetsmiljöansvar bär styrelsen?
Och vad gäller beträffande inbrott, skadegörelse och olycksfall vid uthyrning?
Lär dig detta och mycket mer i den kostnadsfria utbildningen Säker föreningsgård.
Gå kursen hemma vid datorn eller som studiecirkel. Vid certifiering belönas ni med
rabatt på 20 procent av er försäkringspremie samt en självriskcheck värde 9 400 kronor.
Anmäl er idag på sakerforeningsgard.se

Så här går det till
Säker föreningsgård genomförs hemma vid din egen dator och består av
sex lektioner på teman såsom brand, vatten, inbrott och juridik. Varje lektion
avslutas med ett test som genomförs online. Det går också bra att genomföra
kursen i form av en studiecirkel.
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20 % rabatt

Dina nya kunskaper har du användning av privat såväl som i föreningslivet
och du har garanterat höjt säkerheten i din föreningsgård. För att certifieras
krävs att styrelsen intygar att föreningen uppfyller tio skadeförebyggande
krav, såsom att ha tillsyn av bygdegården varje vecka. Föreningen belönas
därefter med ett diplom, en självriskcheck värde 9 400 kronor (giltig i 3 år)
samt en engångsrabatt på försäkringspremien på 20 procent.
I utbildningen varvas kortfattad fakta om lagar, regler och försäkringsvillkor
tillsammans med riktiga skadehändelser och skadeförebyggande tips. Läs
mer om certifieringen och se vilka föreningar som redan är certifierade på
sakerforeningsgard.se. Bakom utbildningen står Bygdegårdarnas Riksförbund,
Sveriges Hembygdsförbund, Våra Gårdar och Länsförsäkringar Halland.

Psst! Betalar ni för mycket premie?
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