BYG DE G Å R D S F Ö R S Ä K R I N G E N

Juridisk person
Företag, föreningar och stiftelser av olika typer räknas som juridiska personer till
skillnad från människor som är fysiska personer. Juridiska personer har egen rättskapacitet, dvs. kan äga saker (ex. hus och fastigheter) och ingå alla typer av avtal.
En ideell förening bildas genom ett konstituerande möte där man antar stadgar och väljer företrädare
(styrelse). Därefter kan föreningen anses vara en juridisk person med egen rättskapacitet. Ideella föreningar
behöver inte registreras någonstans och behöver inte ha ett organisationsnummer.

Bygdegårdsförsäkringen gäller för den som är medlem
Bygdegårdsförsäkringen gäller endast för föreningar och stiftelser som är medlemmar i BR. Om en förening
har underorganisationer som är egna juridiska personer behöver underorganisationen ha en egen försäkring.
En sammanslutning av flera föreningar som driver egen verksamhet, äger byggnader eller lösegendom är en
egen juridisk person och behöver ha en egen försäkring. Även om alla de ingående föreningarna har försäkring
så gäller inte deras försäkringar för sammanslutningen eftersom den är en egen juridisk person.

Ägaren till egendomen tecknar försäkringen
Det normala är att den som äger något är den som tecknar försäkring för egendomen vare sig det gäller en
byggnad eller lösegendom. Det är ägaren som har ett intresse att försäkra. Om föreningen inte äger, utan
hyr eller har nyttjanderätt på sina byggnader kan det i vissa fall vara inskrivet i avtalet att föreningen ska
hålla byggnaderna försäkrade. I dessa fall är det möjligt för föreningen att teckna försäkring för byggnaderna,
man anser då att de har ett försäkrat intresse.
Detsamma gäller om man har lösegendom som man hyr, lånar eller leasar. Föreningen kan räkna in detta i
sin lösegendom om det finns ett avtal med ägaren där föreningen tar på sig försäkringsansvaret.

Sammanfattning
En juridisk person = ett medlemskap = en försäkring
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