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Reumatikerförbundets förbundsstämma 2017 

 

 

Motion angående försäkring i medlemsavgiften 

 
Våra medlemmar i Reumatikerföreningen i Borås undrar varför det 

ingår en försäkring i medlemsavgiften när den ändå inte gäller? 

 

Försäkringen gäller ju ändå inte eftersom man har en egen.  

Vi är medvetna om att alla inte har försäkring men var och en 

måste ju ta ett egenansvar.  

 

Hur stor del av medlemsavgiften går till Folksam varje år? 

 

Det känns vilseledande att det står så på hemsidan. 

 

Föreningen föreslår därför 

- att reumatikerförbundet ska kontrollera hur försäkringen 

fungerar.  
 

  

 
Styrelsen för Reumatikerföreningen i Borås står bakom denna 

motion. 

 

 

 

 
Gunilla Gavelmark 

ordförande 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2. Försäkring i medlemsavgiften. 
 
Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson 
 
 
Motionären uppmanar Reumatikerförbundet att undersöka hur medlemsförsäkringen via 
Folksam fungerar. Nedan följer en redogörelse över vad försäkringen innefattar: 
Försäkringen omfattar organisationens verksamhet och täcker anställda, förtroendevalda 
och medlemmar som deltar i verksamheten. Medlemmar täcks av försäkringen när de 
utför uppdrag för Reumatikerförbundets räkning utanför medlemmens arbetsplats. 
Medlemmar och deras medföljande barn täcks vid deltagande vid Reumatikerförbundets 
konferenser, läger eller kursverksamhet med direkt anknytning till organisationens 
verksamhet. Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamhet. Har medlem egen 
försäkring gäller den i första hand.  
 
För lokal befintlig i permanentbostad gäller inbrottsvillkor enligt Folksams 
hemförsäkringsvillkor. Lösöre som ägs av organisationen och som blir stulet i samband 
med inbrott i bostad ersätts från samlingsförsäkringen. 
 
Skälet till denna medlemsförsäkring, som även motionären identifierat, är att inte alla 
har en egen hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Vi som medlemsorganisation vill ta 
vårt ansvar genom att garantera att alla medlemmar som deltar på och i vår verksamhet 
är försäkrade. Både för den enskilda medlemmens skull men även för den anordnande 
föreningen eller distriktets trygghet.  
 
2,07 % av medlemsavgiften avser samlingsförsäkring 100175 hos Folksam. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att anse motionen besvarad 
 
 
 

 


