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SÄKER FÖRENINGSGÅRD
BLI EXPERTER! BLI BELÖNADE!
Säker föreningsgård genomförs hemma vid din egen dator och består av sex lektioner
på teman såsom brand, vatten och inbrott. Varje lektion avslutas med ett test som
genomförs online. Det går också bra att genomföra kursen i form av en studiecirkel i
egen regi. Efter genomförd kurs krävs det att styrelsen intygar att föreningen uppfyller
tio grundläggande skadeförebyggande krav.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
..
ANMALAN

LEKTIONER

Certifieringen ”Säker föreningsgård” är kostnadsfri och webbutbildningen kan utföras av en eller flera föreningsfunktionärer. Anmäl dig till
kursen på sakerforeningsgard.se. Du får då en kod och kan logga in och
sätta igång direkt.

En eller flera funktionärer genomför webbkursen som består av sex
lektioner. Lektionerna är i pdf:form som du loggar in på webbsidan och
laddar ner. Varje lektion avslutas med ett test av dina kunskaper. Testen
fylls i online och 6 av 7 rätt krävs för godkänd lektion. Testen kan genomföras så många gånger som behövs för att få godkänt.
Vill du hellre genomföra kursen i form av en studiecirkel i egen regi behöver du rekrytera minst två personer att studera tillsammans med samt
starta en studiecirkel hos exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan, NBV
eller valfri aktör.
Utöver webbkursen / studiecirkeln måste föreningen uppfylla tio skadeförebyggande grundkrav. Detta ska intygas av två styrelsemedlemmar
på ett styrelsemöte och skickas in till försäkringskansliet. Läs mer om
grundkraven på kommande sida.
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J
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Förutom nyttan i all ny kunskap du tillgodogjort dig har du efter genomförd certifiering med all säkerhet höjt säkerheten i din föreningsgård.
Dessutom ges en ekonomisk belöning i form av en självriskcheck för
egendomsskador värde 9 300 kr (2019).

LEKTIONER
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På sakerforeningsgard.se hittar du samtliga lektioner i form av pdf:er och sist i dokumenten finns länk till varje lektions avslutande test. När du fått 6 av 7 rätt på varje test är du klar
med själva utbildningen och då återstår certifieringsdelen som berör hela styrelsen.

LEKTION 1 - BRAND
Vilket ansvar har ni som förening och fastighetsägare för det systematiska brandskyddsarbetet? Vad säger lagen? Och vilka är de
största brandriskerna i föreningsgården? Lär dig vad som gäller och
hur brand kan förebyggas.

LEKTION 2 - VATTEN
Vad beror de vanligast förekommande vattenskadorna på? Hur
kan risken att drabbas av vattenskada minimeras? Och hur gäller
egentligen försäkringen? Lär dig allt om vatten i föreningsgården.

LEKTION 3 - INBROTT
Vad stjäls vid inbrott i föreningsgårdar? Och vilka blir följderna?
Vad innebär Skyddsklass 1 egentligen? Och är inbrott med nyckel
verkligen ett inbrott? Ta del av skadefall och lär dig att förebygga
inbrott.

LEKTION 4 - JURIDIK
Vilket ansvar har föreningsstyrelsen? Vad innebär en rättsskyddsförsäkring? Och när har vi nytta av ansvarsförsäkringen? Ta del
av skadefall från föreningsgårdar runt om i landet och lär dig om
föreningsjuridik och vikten av avtal.

LEKTION 5 - DRIFT
Hur upprätthåller vi en god drift av föreningsgården? Vad är värt
att veta om el och maskiner? Vilka är de vanligaste skadedjuren?
Och vad gäller vid storm och åska? Lär dig se föreningsgården med
nya ögon och ta kontrollen över driften.

LEKTION 6 - MÄNNISKOR
Hur kan vi se till att människor inte kommer till skada i och utanför
föreningsgården? Vad gäller för funktionärer? Och vilka är de vanligaste olycksfallen i föreningsgården? Lär dig riskmedvetenhet och
att förebygga att människor kommer till skada.

DET FINSTILTA
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Säker föreningsgård är en certifiering och webbkurs för att stimulera riskmedvetenhet och öka kunskaperna inom skadeförebyggande arbete. Försäkringskansliet i Varberg har utvecklat kursen och för självriskchecken står försäkringsgivaren Länsförsäkringar Halland.

KAN VI CERTIFIERA OSS?
Föreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund eller
Våra Gårdar och har tecknat försäkring genom riksförbundens gruppavtal kan bli certifierade som
Säker föreningsgård. Utbildningen är främst framtagen för föreningar med såväl grund-, byggnads- och lösegendomsförsäkring genom Bygdegårds-, Hembygds- respektive Våra Gårdarförsäkringen. Viktigt att tänka på är att skyddskrav och råd kan se annorlunda ut inom andra
försäkringslösningar.
Certifiering kan ske vart tredje år.

SJÄLVRISKCHECKEN
Självriskchecken gäller alla skadearter och motsvarar en normalsjälvrisk för brand- inbrotts- och
vattenskador inom Bygdegårds-, Hembygds- respektive Våra Gårdar-försäkringen. Det vill säga
20 % av BB. För 2019 innebär det alltså 9 300 kr. Självriskchecken kan endast användas vid ett
skadetillfälle.
Självriskchecken gäller i tre år från certifieringsdatumet förutsatt att gällande försäkring finns
samt att Länsförsäkringar Halland är försäkringsgivare för Bygdegårds-, Hembygds- respektive
Våra Gårdar-försäkringen. Om avtal knyts med annan försäkringsgivare förlorar självriskchecken
sitt värde och kan ej nyttjas.
Belöning utöver självriskchecken kan förekomma. Hör efter med ditt förbund.

SKADEFÖREBYGGANDE KRAV
HÄRMED INTYGAS ATT:
Alla lektioner och test genomförts:
1. Brand

2. Vatten

3. Inbrott

4. Juridik

5. Drift

6. Människor

Utbildningen har genomförts i följande form:
Självstudier. Namn: 		
Studiecirkel. Deltagarförteckning:

Föreningen använder sig av skriftliga hyresavtal
vid korttids- och långtidsuthyrning.
Föreningen lämnar skriftlig säkerhetsinformation
inför varje uthyrning. Se Lektion 1, s. 24.

Om föreningsgården aldrig
hyrs ut, sätt ett kryss här

Föreningen har utsett en brandskyddsansvarig som ansvarar för att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet.
Föreningen har rutiner / checklista för regelbunden egenkontroll av
- brandsläckningsutrustning		
- utrymningsvägar
- brandvarnare				- eventuell nödbelysning
- utrymningsskyltar			
- eventuellt brandlarm
- eventuellt inbrottslarm			
- eventuell vattenfelsbrytare
- eventuella andra skyddsåtgärder
Styrelsen har sett över vad föreningen har försäkrat (se faktura och försäkringsbesked) och tagit
ställning till om denna täcker föreningens försäkringsbehov och annars vidtagit åtgärder.
Föreningen har tillsyn av föreningsgården varje vecka.
Föreningen har en plan / rutin för underhållet.
Föreningsgården har underhållsvärme på minst 15 grader i byggnader med vatten i ledningarna.
Styrelsen känner till och har övervägt att sätta in skadeförebyggande åtgärder såsom:
- brandlarm		
- jordfelsbrytare
- skydd under diskmaskin
- inbrottslarm		
- överspänningsskydd
och slangbrottsventil
- vattenfelsbrytare
- EIO/IN-eltest
Föreningen har rutiner gällande fastighetsägaransvaret. Se Lektion 4, s. 14.

Förening

Vi vill ha diplom och självriskcheck per post

Riksförbund samt Distrikt / Förbund

Ange postadress:

Vi vill ha diplom och självriskcheck per e-post

Ange e-postadress:

Telefonnummer

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande av styrelseledamot

Underskrift och namnförtydligande av styrelseledamot

