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Riksförbundet Visan i Sverige har tecknat en 
organisationsförsäkring hos försäkringsbolaget Folksam.

Behöver vi en sådan?

Det kan hända mycket som kan innebära otrevlig påverkan på din förening. 
Föreningen kan också hållas ansvarig för händelser som man inte har 
förutsett eller har beredskap för. 

• Förtroendevalda eller uppdragstagare kan råka ut för olyckor i samband 
med en föreningsaktivitet

• Föreningen kan råka ut för stöld eller bedrägeri
• Konsert- eller festivalbesökare kan rikta skadeståndsanspråk mot 

föreningen
• Bokade artister kan rikta skadeståndsanspråk mot föreningen
• Föreningen kan komma i tvistemål och behöva rättshjälp.





Definitioner 

• Organisationsförsäkring 
• Det är ViS och dess underorganisationen som är försäkrade. 

Direktanslutna enskilda medlemmar omfattas inte av försäkringen annat 
än om de är utsedda av ViS eller någon underorganisation till 
uppdragstagare och utför uppgifter för denna.  

• Förtroendevald
• En förtroendevald är en person som är medlem i en underorganisation och 

som uppges som vald till någon position/uppgift i ett justerat protokoll, 
daterat innan en eventuella skada uppdagas. 

• Uppdragstagare
• En uppdragstagare är en person som är utsedd av en underorganisation till 

att utföra en specificerad uppgift. Utnämnandet ska finnas i ett justerat 
protokoll, daterat innan en eventuella skada uppdagas, Bildade 
kommittéer och utsedda volontärer ska också dokumenteras i justerade 
protokoll.



Försäkrade 

• Försäkringen gäller Riksförbundet Visan i Sverige (ViS) med 
underorganisationer dvs. medlemsorganisationer/-föreningar.

• Försäkringen gäller för organisationens förtroendevalda och 
anställda samt övriga uppdragstagare utsedda av ViS eller dess 
medlemsorganisationer. 

• Försäkringen omfattar organisationens verksamhet. 

• Försäkringen omfattar inte verksamhet som utgör 
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Om en ideell 
organisation är utbetalare av gage/ersättning till tex. en artist på en 
visfestival eller konsert är det inte att betrakta som 
näringsverksamhet.



Försäkrade forts. 

• Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när försäkrade 
medlemmar utför uppdrag för sin organisations räkning tex. deltagande 
i anordnad konferens, läger, kursverksamhet, möte, konserter med 
direkt anknytning till organisationens verksamhet. 

• Anordnar försäkrad organisation konferens, läger eller kurs som syftar 
till ökad kunskap om organisationens verksamhet eller verksamhetsfält 
och där även icke medlemmar deltar är också dessa personer 
försäkrade. Detta gäller tex. träffar eller kurser som en 
medlemsförening i ViS anordnar. 

• Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten. 



Försäkringens innehåll 

• Olycksfallsförsäkring
• Olycksfallsersättning
• Akutersättning – fast belopp för att tex. täcka kostnader i sb. med 

läkarbesök
• Tandskadekostnader
• Medicinsk invaliditet - 15 prisbasbelopp (709 500 kr år 2020)
• Dödsfall – 0,5 prisbasbelopp (23 650 kr år 2020)
• Kristerapi

• Egendomsförsäkring
• Bara egendom som föreningen äger är försäkrad
• Lösegendom försäkrat till fullvärde, allriskförsäkring ingår
• Lös egendom som tillhör organisationen och som är förvarade på olika 

Arkivförbund i Sverige 
• Självrisk vid egendomsförsäkringen är 20 % av ett prisbasbelopp                 

(9 460 kr år 2020)



Försäkringens innehåll 

• Övriga försäkringar
• Extrakostnadsförsäkring – ex. om hyrd lokal blir obrukbar på grund av 

skada och man måste hyra annan lokal under reparationstiden
• Ansvarsförsäkring – organisationen är försäkrad om någon riktar 

skadestånd mot organisationen/föreningen enligt skadeståndslagen
• Rättsskydd vid tvistemål
• Rättsskydd vid skattemål
• Förmögenhetsbrott - tex. förskingring av föreningens pengar max 2 

prisbasbelopp (94 600 kr år 2020) 
• Tjänstereseseförsäkring
• Deltagarolycksfall – observera att publiken inte är försäkrad vid ett 

evenemang



Krav på ViS och dess underorganisationer för att 
försäkringen ska gälla

✓ Förtroendevalda, anställda, uppdragstagare etc. som ska omfattas av 
försäkringsskydd måste finnas upptagna i ett justerat protokoll. 
Årsmötesprotokollet bör omfatta samtliga förtroendevalda i organisationen.

✓ En anställning ska vara dokumenterad i ett anställningskontrakt som är daterat 
innan ett eventuellt skadetillfälle. 

✓ Gör så här för att vi ska vara säkra på att försäkringen gäller för 
förtroendevalda, uppdragstagare och eventuella volontärer vid konserter och 
festivaler 
➢ Utsedd arbetsgrupp/kommitté för konserter/festivaler ska finnas 

dokumenterad i ett justerat styrelseprotokoll (eller i årsmötesprotokoll) 
➢ Utsedda uppdragstagare, volontärer etc. som ska vara på plats vid 

konserterna ska finnas antecknade i ett justerat protokoll, som kan skrivas 
av den utsedda kommittén (eller styrelsen)



Krav på ViS och dess underorganisationer för att 
försäkringen ska gälla 

✓ Försäkrade egendom ska förvaras enligt skyddsklass 2. Detta innebär
✓ stängda och reglade fönster
✓ låsta dörrar 

Försäkringen täcker bara organisationens egendom och inte medlemmars privata 
egendom, tex. musikinstrument som eventuellt förvaras på samma plats.

Frågor om försäkringen  besvaras av ViS kassör Anders Gunnarsson på 
info@visanisverige.se eller på mobil 0705 349135

mailto:info@visanisverige.se

