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TILL SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND 
 
 
 
 
Motion ang olycksfallsförsäkring  
 
Varje vecka träffas tusentals personer till en aktivitet som anordnas av till Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund anslutna medlemsföreningar. Många av dem som 
deltar har inte någon olycksfallsförsäkring. Det innebär att de i värsta fall inte kan få någon 
försäkringshjälp om de råkar ut för en olyckshändelse i samband med att de deltar i en 
aktivitet. Oklarheter kan också uppstå om vilket ansvar som den arrangerande föreningen 
har.  
 
Många organisationer har valt att teckna någon form av olycksfallsförsäkring som gäller för 
de som deltar i av organisationen anordnade aktiviteter.  
 
Två exempel på detta är Bygdegårdarnas Riksförbund och Sveriges Hembygdsförbund. Båda 
förbunden har försäkringar som gäller för alla deras medlemsföreningar. I grundförsäkringen 
ingår i båda fallen en olycksfallsförsäkring som gäller för besökare på föreningens egna 
arrangemang samt för funktionärer under ideella uppdrag åt föreningen.  
 
Fördelen med en centralt upphandlad och tecknad försäkring är att man dels kan förhandla 
fram en försäkring som är anpassad till de speciella förutsättningar som råder för just den 
organisationen, dels att man kan få försäkringen till en lägre kostnad än om den ska tecknas 
lokalt.  
 
Frågan om en olycksfallsförsäkring har aktualiserats av lokalföreningar inom Västmanlands 
läns hemslöjdsförbund. Vi anser från Västmanlands läns hemslöjdsförbunds styrelse att det 
vore värdefullt om styrelsen för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund lät utreda 
möjligheten att nationellt teckna en olycksfallsförsäkring som gäller för besökare på 
föreningens egna arrangemang, dvs aktiviteter arrangerade av SHR, länsförbund/läns-
föreningar samt lokalföreningar, samt för funktionärer under ideella uppdrag åt dessa 
föreningar. Likaså bör förslag presenteras till modell för finansiering av en sådan försäkring.  
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer Västmanlands läns hemslöjdsförbund att 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds stämma beslutar uppdra till SHRs styrelse 
 
att utreda möjligheten att nationellt teckna en olycksfallsförsäkring som gäller för besökare 
på föreningarnas egna arrangemang samt för funktionärer under ideella uppdrag åt dessa 
föreningar samt 
 
att presentera förslag till modell för finansiering av sådan försäkring.  
 
 
Västerås den 28 april 2021 
Styrelsen för Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
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Förslag till svar på motion från 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
Frågan om olycksfallsförsäkring för besökare och deltagare i hemslöjdsföreningar knutna till 
SHR har varit uppe för diskussion vid några tidigare tillfällen. Då har intresset bland 
medlemsföreningarna inte varit tillräckligt stort och kostnaden för försäkringspremien 
uppfattats bli för hög.  

För medlemmar inom SHR som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia (fd. 
IDEA) så ingår inom ramen för medlemskapet i Fremia en olycksfallsförsäkring för ideellt 
arbetande. Olycksfallsförsäkringen ger en grundtrygghet till förtroendevalda och 
frivilligarbetare som gör ideella insatser för Fremias medlemsföreningar.  

SHR har tecknat en särskild olycksfallsförsäkring som gäller deltagare i 
Slöjdklubbsverksamhet. Försäkringen gäller Slöjdklubbsdeltagare som är medlemmar i en 
hemslöjdsförening. 

Med tanke på det stora antalet ideellt arbetande personer, deltagare i föreningarnas 
verksamhet och den publik som besöker olika arrangemang som hemslöjdsföreningarna 
erbjuder är det dock viktigt att det finns relevanta försäkringar. Föresäkringar bör gälla för 
fler än enbart de som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen och omfatta även deltagare 
och publik. Styrelsen ser därför positivt på förslaget. 

Utöver olycksfallsförsäkring är det viktigt att hemslöjdsföreningarna har ett fullgott 
försäkringsskydd, inte minst för de föreningar som äger eller hyr lokaler och har egna 
samlingar.  

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att utreda möjligheten att nationellt teckna en olycksfallsförsäkring som gäller för 
besökare på föreningarnas egna arrangemang samt för funktionärer under ideella 
uppdrag åt dessa föreningar samt 

- att presentera förslag till modell för finansiering av sådan försäkring. 
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