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Få koll på
juridiken
Vilket ansvar har föreningsstyrelsen? Vad innebär en rättsskyddsförsäkring? Och hur
förebyggs förmögenhetsbrott? I grundförsäkringen ingår ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring samt olycksfallsförsäkring. Men vad är egentligen
en ansvarsskada och hur kan skador som dessa förebyggas? Ta del av skadeförebyggande
tips lär dig om föreningsjuridik och vikten av skriftliga avtal.
För ytterligare fördjupning, ta del av den kostnadsfria webbutbildningen
Säker föreningsgård >> sakerforeningsgard.se

Styrelseansvar
Som styrelsemedlemmar har ni ett ansvar och en lojalitetsplikt gentemot föreningen och dess medlemmar. Det går
inte att avsäga sig detta ansvar eller skylla på bristande
kunskap. Ansvaret finns där likväl.
Du är exempelvis skyldig att framföra till resten av styrelsen
om du misstänker oegentligheter. Om du dessutom har ett
yrke eller utbildning inom något område som är användbart för föreningen så är kraven på dig extra höga. Är eller
har du arbetat som brandman så har du exempelvis extra
höga krav på dig att uppmärksamma brister i brandskyddet.

Falsk trygghet?

FÖRSÄKRINGSBESKED

Ett exempel från verkligheten: Förening ser över försäkringsfakturan
och finner att ett förråd som revs för 15 år sedan är försäkrat. Föreningen
har betalat premie för förrådet i onödan i 15 år.

Styrelsen ansvarar för att hålla föreningen korrekt försäkrad.
När försäkringsfaktura och försäkringsbesked skickas ut i
december bör hela styrelsen kritiskt granska uppgifterna
över vad ni har försäkrat. Saknas något? Är ni över- eller
underförsäkrade? Låt försäkring och underhåll vara en
stående punkt på styrelsemötets agenda.

En förening är en juridisk person och kan inte teckna en
konsumentförsäkring utan har istället en företagsförsäkring.
Det innebär bland annat att självriskerna är betydligt högre
vilket gör det än viktigare att arbeta skadeförebyggande.

Äger ni era byggnader? Om inte ska det finnas ett nyttjanderättsavtal där det framgår att ni bär försäkringsansvaret
för byggnaden – i annat fall är det inte ni som kan försäkra
byggnaden.

En företagsförsäkring ställer också högre krav på riskmedvetenhet och innefattar skyddskrav. Läs in er på vilka
skyddskrav som finns i ert försäkringsbesked eller beställ
ett nytt av försäkringskansliet.

Högre självrisk och skyddskrav

Rättsskydd vid tvist
Rättsskyddsförsäkringen fungerar som en ”plånbok” för del
av ombudskostnaderna om föreningen hamnar i en tvist.
Tvister går i allmänhet inte att förebygga, annat än att se till
att ha tydliga avtal. Med muntliga avtal är det svårt att avgöra
och tolka vad det egentligen är man avtalat. Det försvårar
också för övriga styrelsemedlemmar samt kommande
sådana att få inblick. Många branscher har standardavtal
som kan användas.

AVTAL

UNDERHÅLL

KASSABOK

Undvik förmögenhetsbrott

Ansvarsfull uthyrning

Förskingring är en tråkig, men reell risk inom föreningslivet
men det går att minska risken för, och omfattningen av,
förmögenhetsbrott.

Att hyra ut föreningsgården ska skapa värde och inkomster
– inte omkostnader och tråkigt merarbete. Skydda er
genom att alltid skriva hyresavtal, ta depositionsavgift och
lämna ut säkerhetsinformation.

• Anlita en kompetent revisor – ett krav enligt försäkringsvillkoren. Revisorn behöver inte vara auktoriserad men ska
vara kompetent nog att granska räkenskapen.
• Låt kassören ha tillgång till ett transaktionskonto och
se till att ”två personer i förening” kan göra uttag från
konton med stora kapital.
• Kontrollera löpande att styrelsebeslut och protokoll
stämmer överens med uttag från föreningens konton.
• Ha som rutin att vid styrelsemöten få se handkassa,
kassabok samt kontoutdrag från banken.
• Anmäl vid första misstanke och vidta insatser för att
begränsa skadan.

• Ta bokningsavgift – som skydd mot sena avbokningar
• Skriv skriftliga hyresavtal – med myndig / juridisk person
• Lämna säkerhetsinformation – ökar säkerheten
• Ta depositionsavgift – återlämnas efter godkänd efterbesiktn.
• Gör en förbesiktning – med inventarielista/checklista
• Kvittera ut nycklarna – låt hyresgästen skriva under
• Gör efterbesiktning – är något skadat eller förlorat?
Mallar för hyresavtal och ytterligare guidning finns hos
respektive förbund samt hos försäkringskansliet.

Arbetsgivaransvar

Skadeståndskrav?
Ansvarsförsäkringen omfattar sedvanlig föreningsverksamhet
samt det ansvar föreningen har kopplat till fastigheten och
dess förvaltning.
Ansvarsförsäkringen nyttjas när någon riktar skadeståndskrav mot föreningen. Exempelvis om någon skadar sig på
grund av bristfällig halkbekämpning, trasigt trappräcke
eller dålig belysning eller om föreningen skadar annans
egendom såsom fäller träd över ett fordon.
Ett skadeståndskrav där föreningen bedöms vara vållande
innebär ändå en kostnad för föreningen i och med självrisken.
Förebygg skada genom att ha rutiner för löpande underhåll
och kontroll av inomhus- och utomhusmiljön. Kom också
ihåg att teckna trafikförsäkring för er åkgräsklippare (gäller
de flesta modeller).

Som förening har ni samma arbetsgivaransvar som ett företag
om ni har anställda. Styrelsen ska se till att lagar såsom lagen
om anställningsskydd, lagen om medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljölagen, semesterlagen och diskrimineringslagen följs. Arbetsmiljön ska också vara tillfredsställande.
Olycksfallsförsäkring för ideella och besökare ingår i försäkringen, dock ej för anställda. Teckna en tilläggsförsäkring.

Sedvanlig verksamhet?
Er försäkring är skräddarsydd för föreningar och gäller
enbart för sedvanlig föreningsverksamhet. Om ni eller er
hyresgäst driver eller planerar att bedriva verksamhet som
avviker från vanlig föreningsverksamhet, exempelvis flyktingboende, rot- och ruttjänster mm kontakta försäkringskansliet
för att se över försäkringsskyddet.

Fler funderingar?
Allt kan inte sägas på detta informationsblad. Fördjupa dina kunskaper om försäkringen och föreningsjuridik i
den kostnadsfria webbutbildningen sakerforeningsgard.se eller kontakta försäkringskansliet enligt nedan. Se
också till att läsa försäkringsbeskeden där skyddskrav och undantag i försäkringen framgår.

Bygdegårdsförsäkringen
0200-22 99 99 Ι bygdegardarna.se
forsakring@bygdegardarna.se

Hembygdsförsäkringen
0200-22 00 55 Ι hembygd.se
forsakring@hembygdsforbundet.se

Våra Gårdar-försäkringen
0200-22 99 99 Ι varagardar.se
forsakring@varagardar.se

