
 

 

 

 

 
Friskis&Svettis Föreningsförsäkring 
i samarbete med Söderberg & Partners 
 
Friskis&Svettis Riks har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en skräddarsydd försäkringslösning som är 
exklusiv för Friskis&Svettis föreningar. Försäkringslösningen är anpassad till en förenings verksamhetsområde, och 
omfattar samtliga anställda och funktionärer. Försäkringen är utformad som en komplett föreningsförsäkring med 
valbara tillägg för att kunna anpassas efter er förenings behov. Friskis&Svettis Föreningsförsäkring är baserad på 
Riksidrottsförbundets grundförsäkring som alla föreningar har i samband med betald medlemsavgift. 

Varför gör vi detta? 

Friskis&Svettis Riks fick i uppdrag av stämman att ta fram en gemensam försäkringslösning för Friskis&Svettis föreningar 
samt tillhandahålla försäkringsrådgivning. Samarbetet med Söderberg & Partners är resultatet av detta och innebär att vi 
säkerställer att Friskis&Svettis försäkringslösning är den bästa marknaden kan erbjuda för er förening. I erbjudandet ingår 
även rådgivning i försäkringsärenden och förenklad skadehantering.  

Vad kostar det?  

Samarbetsavtalet mellan Söderberg & Partners och Friskis&Svettis Riks garanterar att detta skall vara helt kostnadsneutralt 
vilket innebär att administrationen, rådgivningen och skadesupporten är inkluderad i din försäkringspremie. 
Grundprincipen är att försäkringspremien sätts utifrån antalet medlemmar, undantag görs dock vid premieberäkning av de 
enskilda tilläggsförsäkringarna.  

 
Vad omfattar Friskis&Svettis Föreningsförsäkring?  
 
Befintligt försäkringsskydd 
Ert befintliga skydd utgörs av den 
försäkring ni omfattas av 
automatiskt genom 
Riksidrottsförbundet (RF) 
grundförsäkring, samt den 
obligatoriska olycksfallsförsäkring 
Friskis&Svettis har för samtliga 
medlemmar. 
 

Grundomfattning 
Friskis&Svettis Föreningsförsäkring 
innehåller ett omfattande 
grundskydd. Försäkringen har 
fångat upp moment som 
Friskis&Svettis föreningar behöver 
komplettera befintligt skydd med 
för att ha ett omfattande 
grundskydd anpassat efter 
verksamheten.  

 
Tilläggsförsäkringar 
Beroende på hur omfattande 
försäkring er förening önskar kan 
grundskyddet kompletteras med 
tilläggsförsäkringar. Möjligheten 
finns även att skräddarsy 
försäkringen i de fall er förening 
har särskilda behov. 



 

 
 

 
 

Vad är en föreningsförsäkring? 

 
Ansvar 
Alla företag och föreningar riskerar att krävas på ansvar för skador - faktiska eller påstådda - som uppkommit i 
verksamheten. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada. Vid skadeståndskrav som kan 
omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga självrisken åtar sig försäkringsgivaren att utreda om 
skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra den försäkrades talan vid eventuell 
rättegång och betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge. 
 
VD & Styrelseansvarsförsäkring 
Kraven på bolagsstyrning och föreningsledning blir allt mer aktuellt. Detta tillsammans med medlemmars krav och 
förväntningar på VD, verksamhetschefer och styrelser gör att alltmer fokus riktas på individer i ledande befattningar. 
Personer i dessa positioner kan i olika situationer utkrävas ett personligt betalningsansvar och riskerar i dessa situationer 
sina personliga tillgångar. Genom att teckna en VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddas VD, verksamhetschefer och 
styrelseledamöter i det fall krav riktas mot dem. I korthet omfattar försäkringen försvarskostnader samt eventuellt 
skadestånd.  
 
Egendom 
Försäkringen gäller med allriskomfattning, dvs för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad 
egendom. Försäkringen omfattar även brand- inbrott och vattenskador. Försäkringen gäller var som helst i Sverige dvs på 
ert försäkringsställe, under tillfällig förvaring, transport och på hemmakontor. 
 
Avbrott 
Alla företag och föreningar, oavsett storlek och bransch, behöver en försäkring som skyddar dess verksamhet, balans- och 
resultaträkning. Försäkringen gäller för avbrott som uppkommer i den försäkrade verksamheten genom skada som är 
ersättningsbar enligt Egendomsförsäkringen. 
 
Extrakostnad 
Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommer i den försäkrade verksamheten genom skada som är ersättningsbar 
enligt egendomsförsäkringen. Försäkringen ersätter exempelvis extrakostnader som uppkommer om lokalen inte kan 
användas på grund av brand, er förening behöver hyra ny lokal och ny utrustning för att snabbt komma igång med 
verksamheten i en tillfällig lokal under tiden ert försäkringsställe iordningställs. 
 
Förmögenhetsbrott  
Försäkringen gäller för den skada som medarbetare hos den försäkrade förorsakat genom att den bevisligen gjort sig skyldig 
till förmögenhetsbrott mot den försäkrade, den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för försäkrad genom att en 
medarbetare gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott. Exempel på sådana handlingar är bedrägerier, förskingring, 
förfalskning, svindel, dataintrång och databedrägerier. 
 
Rättsskydd 
Försäkringen gäller för tvist som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller även för 
försäkringstagaren såsom ägare, brukare eller nyttjanderättshavare av fastighet där verksamheten bedrivs. Försäkringen 
omfattar även rättsskydd vid skattemål. 
 
Kris 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes medarbetare och omfattar kristerapi för försäkrad person som 
drabbas av akut psykisk kris i tjänsten. 
 
Tjänstereseförsäkring 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes medarbetare, såväl anställda som ideella tränare och funktionärer 
vid tjänsteresor inom hela världen.  Försäkringen gäller vid skada eller förlust av resgods, försening, 
reseavbrott/ersättningsresa vid sjukdom eller olycksfall under resa, självriskskydd, överfallsskydd, kostnader vid sjuk- och 
olycksfall som inträffar under tjänsteresa samt invalid- och dödsfallsersättning. En tjänsteresa får vara i högst 60 dagar. 
Exempel på tjänsteresor är utbildning och mässor. 

 



 

 
 

Grundomfattning 

• Ansvarsförsäkring all verksamhet 
- Ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp 10 MSEK och 

självrisk 0,2 PBB.  

• Egendom med allriskomfattning, avbrott, och 
extrakostnadsförsäkring 
- Försäkringsbelopp upp till 20MSEK per 

försäkringsställe. Självrisk 0,2 PBB. 
- Skador på utrustning under transport med eget 

fordon ingår. 
- Avbrottsförsäkringen är omsättningsbaserad. 

Ansvarstid 12 mån, karens 24h. Självrisk 0,2 PBB. 
- Extrakostnadsförsäkring 1 MSEK. Självrisk 0,2 PBB. 
 

• Olycksfall anställda och deltagare som inte är medlemmar  
- exempelvis ”prova på”, sommarjympa och 

barnpassning. 
 

• Krisförsäkring som omfattar samtliga anställda. 
- 10 behandlingstillfällen. Ingen självrisk. 

 

Tilläggspaketet 

• VD-Styrelseansvarsförsäkring (omfattar även 
verksamhetschefer) 
- Försäkringsbelopp 5 MSEK. Ingen självrisk. 

• Tjänstereseförsäkring för anställda och ideella tränare 
och funktionärer 
- 150 resdygn per år och person. Ingen 

självrisk. 

 
 

 

 

 • Vikarieförsäkring 
- Sjukavbrottsförsäkring som tecknas med 

alternativa försäkringsbelopp 5 000 – 25 000 SEK/ 
månad. Karens 15 dagar. 

 
 

 

 

 

• Egendomsförsäkring med höjt försäkringsbelopp 
- För föreningar med högre försäkringsbelopp än 

20 MSEK per försäkringsställe. 
 
 

 

 

 

• Förmögenhetsbrott med höjt försäkringsbelopp 
- Försäkringsbelopp 500 000 SEK. Självrisk 0,5 PBB. 
 
 

 

 

Befintligt försäkringsskydd genom RF (gäller verksamhet som bedrivs ur Idrottsförening ej AB) och Friskis&Svettis Olycksfallsförsäkring   

• Rättsskyddsförsäkring 

• Ansvarsförsäkring för idrottslig verksamhet 

• Förmögenhetsbrottsförsäkring 

• Patientskadeförsäkring, omfattar oförsäkrad läkare eller sjuksköterska 

• Krisförsäkring, omfattar ledare och funktionärer 

• Olycksfallsförsäkring för medlemmar, en obligatorisk försäkring inom Friskis&Svettis. Ingen självrisk. 

 
 

 

 

 

 

Vad finns det för alternativa omfattningar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Detaljerad beskrivning av försäkringen 

Här följer en sammanfattning av de valbara omfattningar som finns, försäkringsbelopp och självrisk för respektive moment. 
För fullständig omfattning hänvisar vi till försäkringsvillkoren som finns tillgängliga på hemsidan www.svedea.se/friskis eller 
kan skickas till dig genom Söderberg & Partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separata tilläggsförsäkringar 

• Byggnad 
- Fastighetsförsäkring för byggnader. 
- Försäkringen omfattar även hyresförlust.  
 
 

 

 

 

http://www.svedea.se/friskis


 

 
 

 

Byggnad    Yta       Byggnadsklass        
 
Egendomsförsäkring med höjt försäkringsbelopp  Totalt egendomsvärde        
 
Vikarieförsäkring för nyckelperson  
Namn           Personnummer              
Försäkringsbelopp     5 000 SEK/mån   10 000 SEK/mån    15 000 SEK/mån   20 000 SEK/mån   25 000 SEK/mån
  
 
 
 
 
 
 
 

Hur gör jag för att teckna försäkringen?  

Vi bifogar här ett formulär som du skall fylla i och skicka till Söderberg & Partners på adressen Söderberg & 
Partners, Stora Torget 2 B, 891 33 Örnsköldsvik (märk kuvertet ”Friskis & Svettis”). Ansökan kan även göras 
elektroniskt genom att fylla i detta formulär i en ordbehandlare, spara dokumentet samt e-posta det till  
friskissvettis@soderbergpartners.se 
 
När nedanstående formulär är inskickat till Söderberg & Partners översänds en offert, så snart offerten är 
accepterad tecknas försäkringen upp. Söderberg & Partners översänder gällande försäkringsbrev samt 
faktura till angiven e-postadress i formuläret. 
 
Har ni administrativa frågor kring denna försäkring? Kontakta oss: 
Frisks & Svettis Försäkringsservice: 08-501 115 07 e-post: friskissvettis@soderbergpartners.se  
 
Vill ni rådgöra angående era föreningsförsäkringar, kontakta gärna förmedlare: 
 
Birgitta Pettersson tel: 070-668 89 53 e-post: birgitta.pettersson@soderbergpartners.se  
Reidun Norlin          tel: 072-855 52 50 e-post: reidun.norlin@soderbergpartners.se  

 
Offertförfrågan 
Försäkringstagare 

Föreningens/bolagets namn       

Organisationsnummer       

Utdelningsadress med postnummer       

Antal medlemmar        

Kontaktperson       

E-postadress       

Telefon       

 
Namn och organisationsnummer på bolag eller 
förening som skall vara medförsäkrade 

      

 
Omsättning (total omsättning för samtliga föreningar 
eller bolag som skall vara medförsäkrade) 

      

 
Försäkringsomfattning (klicka i de alternativ du önskar teckna) 
Grundomfattning  
(ingår alltid) 

Tilläggsförsäkringar   

Befintligt skydd  
Grundomfattning 

 Tilläggspaketet  

 Byggnad 
 Vikarieförsäkring 
 Egendom höjt försäkringsbelopp 
 Förmögenhetsbrott med höjt försäkringsbelopp 

Kompletterande uppgifter vid tilläggsförsäkring  

mailto:%20friskissvettis@soderbergpartners.se
mailto:%20friskissvettis@soderbergpartners.se
mailto:friskissvettis@soderbergpartners.se
mailto:birgitta.pettersson@soderbergpartners.se
mailto:reidun.norlin@soderbergpartners.se


 

 
 

  

 

Har du flyttat över verksamheten från idrottsförening till ett AB? 

 

Friskis&Svettis har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en försäkringslösning som är helt 
anpassad till Friskis&Svettis hela verksamhet. För alla medlemmar som deltar i aktivitet har Friskis&Svettis Riks 
tecknat en olycksfallsförsäkring. 

Ovan försäkringar påverkas inte av att föreningarna lägger om en viss del av verksamheten i sina dotterbolag, 
aktiebolag. Många föreningar har redan idag sina aktiebolag medförsäkrade i föreningens 
verksamhetsförsäkring och det kan fortsätta vara så.  

Om medlemmarna kommer fortsätta att köpa sitt medlemskap i föreningen kommer de därmed vara 
medlemmar i Friskis&Svettis förening och de kommer fortsättningsvis att vara omfattade av 
olycksfallsförsäkringen för medlemmar.  

Alla lokala föreningar har via sitt medlemskap i Friskis&Svettis Riks en basförsäkring via Riksidrottsförbundet. 
Den försäkringen är idag placerad direkt hos Folksam och hanteras inte av Söderberg & Partners.  

Det som för er del är viktigt att ha med er är att när Friskis&Svettis lägger över verksamheten i AB så tappar 
Friskis&Svettis försäkringen genom Riksidrottsförbundet då den inte omfattar föreningar som är aktiebolag.  

Nedan är ett obligatoriskt skydd genom Riksidrottsförbundet (RF) som försvinner när verksamheten läggs över i 
AB.  

 

Vi på Söderberg & Partners kan självklart hjälpa er plocka upp dessa moment i en enkel försäkringslösning.  

 
Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna: 

Friskis&Svettis Försäkringsservice   tel: 08-501 115 07 e-post: friskissvettis@soderbergpartners.se  
Birgitta Pettersson  tel: 070-668 89 53 e-post: birgitta.pettersson@soderbergpartners.se  
Reidun Norlin        tel: 072-855 52 50 e-post: reidun.norlin@soderbergpartners.se  
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