Distrikt

Vad gör en försäkringansvarig i distriktet?
I alla distrikt finns en försäkringsansvarig. För att vara försäkringsansvarig krävs ingen
förkunskap om försäkrings- eller fastighetsbranschen, men man bör vara genuint
intresserad av att bistå föreningarna med information om försäkringen, säkerhet och
skadeförebyggande åtgärder. Dessa kunskaper får de försäkringsansvariga genom:
•

Att delta i BR:s försäkringskonferenser. Konferensen hålls minst vartannat år och
samordnas ibland tillsammans med konferens för andra distriktsfunktionärer. Anmälan
till konferensen sker i samråd med distriktet, som står för kursavgiften. I avgiften
ingår kostnaden för resan.

•

Distriktens nyhetsbrev med nyheter på olika områden. Inför distriktsstämmorna
medföljer underlag för försäkringsrapport.

•

Tidskriften Bygdegården, som har en särskild försäkringssida där aktuella frågor tas
upp.

•

BR:s försäkringskansli, som gärna svarar på frågor.

De försäkringsansvariga är ett stöd och bollplank åt föreningarna och försäkringskansliet.
Den viktigaste uppgiften består av att förmedla kontakter och att uppmana föreningarna
till riskmedvetenhet exempelvis genom att:
•

Vara en länk mellan försäkringskansliet och föreningarna för att vidarebefordra
information och synpunkter i båda riktningarna.

•

På uppdrag av distriktet delta i medlemsintroduktion hos en ny medlem.

•

Vara behjälplig vid teckning och uppdatering av försäkringen.

•

Uppmana föreningarna att utnyttja de möjligheter som finns för att erhålla
säkerhetsrabatter och investeringsbidrag till larm samt vattenlås.

•

Motivera föreningarna till ansvarsfullt förvaltarskap genom att använda
informationsmaterialen för systematiskt brandskyddsarbete, årlig genomgång av
bygdegården och hyresavtal.

•

Samla distriktets föreningar till informationsmöten eller utbildning om försäkringens
innehåll och skadeförebyggande arbete. Försäkringskansliet medverkar gärna på
distriktsarrangemang.
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•

Anordna utbildning för distriktets föreningar tillsammans med exempelvis
Civilförsvaret, som kan hålla kurser gratis för ideella organisationer, eller den lokala
räddningstjänsten.

•

Rapportera om försäkringen vid distriktsstämman.

•

För att bedriva ett aktivt skadeförebyggande arbete får distriktet varje år utbetalt 25
kronor per förening. Distriktet ersätts dessutom med 200 kronor samt bilersättning för
resan när någon distriktsfunktionär besöker en skadedrabbad förening för att
informera om skadeförebyggande åtgärder eller när försäkringsansvarig deltar vid
introduktion av en ny medlem. Anmäl till försäkringskansliet för att få ersättningen
utbetald.

Kontakt försäkringskansli:
Bygdegårdsförsäkringen
Östra Långgatan 30 A
432 41 Varberg
Tel. 0200–22 99 99
Fax 0340–67 13 15
forsakring@bygdegardarna.se
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