Så gäller försäkringen vid arrangemang
Olycksfall
Olycksfallsförsäkringen är självriskbefriad men den skadedrabbade ska ha uppsökt sjukvård för att ersättning ska bli
aktuell. Den skadedrabbade får ersättning för sjukvårdskostnader, resor, behandlingar, medicinsk- och ekonomisk
invaliditet samt dödsfall. Man får ej ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller sveda och värk. Olycksfallsförsäkringen gäller för olycksfall. Sjukdomstillstånd som råkar drabba en person i föreningsgården är olyckligt men inte ett
olycksfall.
Ideella
Olycksfallsförsäkringen gäller för ideella krafter under utövande av föreningsarbete samt under resan till och från
sådant arbete. Den ideellt arbetande behöver inte vara medlem i föreningen.
Besökare
Även besökare på föreningens arrangemang är olycksfallsförsäkrade. Dock ej under resorna till och från arrangemanget. Besökaren behöver inte vara medlem i föreningen och arrangemanget behöver inte ske på föreningens
mark. Vid samarbete med annan förening eller organisation är det viktigt att fastslå vem det är som ”äger” arrangemanget. Vem är arrangör?
Exempel på arrangemang: Midsommarfirande, kulturvandring med guide, träningspass i utegymmet,
ungdomskväll i skateparken, biovisning.
Det här är inte ett föreningsarrangemang: Midsommarfirande i kommunens regi, idrottsföreningens
julmarknad, kulturstig med ”drop in”, fritt nyttjande av utegym / skatepark, hyresgästs arrangemang.
Anställda
Anställda är alltså inte automatiskt olycksfallsförsäkrade. Ges ersättning för arbete måste en olycksfallsförsäkring för
anställda tecknas till. Denna kan tecknas för anställda som arbetar max 16 h per vecka. För anställda som arbetar 17
h eller mer per vecka är föreningen skyldig att ha en mer omfattande försäkring och tecknas då genom valfritt bolag
ex Fora.
Anlitade
Anlitade musiker, hantverkare med flera är inte olycksfallsförsäkrade genom Bygdegårdsförsäkringen. Dessa får
nyttja sin egen försäkring.

Förebygg olycksfall
Att olyckor sker ibland är oundvikligt men med sunt förnuft kan de största skaderiskerna minimeras. Gå en runda inför ert arrangemang och ta på ”olycksglasögonen”. Vilka snubbelrisker finns det som kan märkas ut på förhand? Vilka
risker finns det för funktionärerna? Var noggranna med säkerheten. Vanliga skaderisker är: Fallolyckor beroende på
dålig belysning, lösa sladdar, trasiga räcken, icke uppmärksammade nivåskillnader. Halka på snö, is eller hala löv.
Kontrollera
Se över så att förbandslådan är välfylld och att fungerande brandsläckare finns. Brandfilt ska finnas på särskilt
angivna platser. Kontrollera brandvarnare och se till att tillgängligheten är god till upplåsta utrymnignsvägar. Följ
brandskyddsregler och maxantalet personer i lokalen. Utbilda er gärna inom hjärt- och lungräddning, första hjälpen
och släckning av brand i kläder. Civilförsvarsförbundet har återkommande utbildningar. Tillräcklig god belysning och
lagom ljudnivå.
Övernattning
Får ni ha övernattande i föreningsgården? Det avgör er lokala räddningstjänst. Vid önskemål om tillfällig övernattning måste räddningstjänsten tillfrågas och ge sin tillåtelse. Om er förening vill ha återkommande övernattningar
kan en brandskyddsdokumentation behöva redovisas. Kontakta räddningstjänsten i er kommun för att ta reda på
vad som gäller.
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Ansvar
Om någon skadar sig i eller utanför föreningsgården och anser att föreningen orsakat skadan kan denna ställa ett
skadeanspråk till föreningen. Detta kan den välja att göra oavsett om föreningen är arrangör vid tillfället för skadan
eller ej. En person som skadas kan alltid välja att rikta ett skadeståndskrav mot föreningen även om den också kan bli
kompenserad genom olycksfallsförsäkringen. Detta betyder inte att föreningen alltid kommer anses ansvarig enligt
skadeståndslagen. Här kan föreningens ansvarsförsäkring träda in.
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen fungerar som så att försäkringsbolaget utreder om föreningen kan anses vara skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Har föreningen till exempel brustit i sitt ansvar och inte halkbekämpat irimlig utsträckning? Beroende på vad som framkommer av utredningen förhandlar försäkringsbolaget med
skadelidande, svarar för kostnader vid eventuell rättegång och utbetalar skadeståndet om detta kommer i fråga.
Det är viktigt att föreningen inte själva tar på sig något ansvar och betalar ersättning till skadelidande. Invänta och
hänvisa till försäkringsbolagets utredning. En ansvarsskada där föreningen bedöms vara ansvarig innebär ändå en
kostnad för föreningen i och med självrisken.
Olycksfall och försäkringen:		

Olycksfallsförsäkring		

Ansvarsförsäkring

- Om föreningen är arrangör 		
Föreningens försäkring gäller
och platsen är föreningsgården: 				

Föreningens försäkring gäller

- Om annan är arrangör och 		
platsen är föreningsgården: 		

Föreningens försäkring gäller

Föreningens försäkring gäller ej,
arrangör får använda egen

- Om föreningen är arrangör och 		
Föreningens försäkring gäller
Aktuell fastighetsägare får
platsen är annan:								nyttja sin egen försäkring
- Om arrangören är annan och 		
platsen är annan

Föreningens försäkring gäller ej

Föreningens försäkring gäller ej

Egendom
Försäkringen täcker inte och föreningen kan inte ansvara för andras egendom. Om en besökare, uppdragstagares
eller hyresgästs egendom skadas eller stjäls får ägaren vända sig till sin egen hemförsäkring alternativt företagsförsäkring. Se upp, detta omfattas alltså inte av föreningens försäkring: En ideell funktionärs privata egendom, musikers
instrument, hyresgästers bröllops-, födelsedagsgåvor eller mat och dryck.
I motsats till ovan nämnda, kan föreningen defakto försäkra annans egendom men då krävs skriftligt avtal på detta.
Hyrd, leasad, lånad eller deponerad egendom ingår i försäkringen om ni i avtal förbundit er att försäkra denna samt
om ni tecknat försäkring för er lösegendom i tillräcklig omfattning.
Stöld
Om egendom stjäls under arrangemanget är detta inget inbrott (när man med våld tar sig in i byggnad) och är därmed
inte en ersättningsbar inbrottsskada. Stöld ersätts endast i den mån gärningspersonen blir tagen på bar gärning och
denne måste också polisanmälas. Föremål som saknas efter en uthyrning eller ett eget arrangemang kan alltså inte
anmälas som ett inbrott. Ingen har ju i detta fall tagit sig in i byggnaden med våld.
Tillfällig utställning
När föreningen ska arrangera en tillfällig utställning bör en utställningsförsäkring tecknas. För föreningar som har sin
egen lösegendom försäkrad är utställningsförsäkringen kostnadsfri upp till 10 basbelopp (476 000 kronor 2021). Utställningen ska anmälas i förväg till försäkringskansliet. Försäkringen är sekundär och det innebär att om utställaren
själv har en försäkring som gäller vid utställningen så går den in i första hand.
Förebygg
Tänk själva på hur ni förvarar stöldbegärlig egendom inför arrangemanget och uppmana andra att ta med stöldbegärlig egendom först på arrangemangsdagen och sedan ta med den hem samma dag. Mat, dryck, PA-utrustning och
annan teknik samt gåvor är attraktiva byten.
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