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Bakgrund

Vid Förbundsmötet 2012 beslutades det att införa en olycksfallsförsäkring i
Folksam för samtliga förbundets medlemmar. Försäkringen är obligatoriskt för
samtliga medlemsföreningar och ger ett försäkringsskydd för föreningens aktiva
medlemmar som gäller under tävling, organiserad träning och under resor till
och från dessa aktiviteter. Information om och villkor för försäkringen kommer
att finnas på Folksams hemsida och orientering.se inom kort och skickas ut till
samtliga föreningar i separat brev/mail.
Försäkringen kommer att börja gälla från och med 2013-01-01. I följande brev
försöker vi svara på en del av de vanligaste frågorna som kan komma i samband
med införandet av försäkringen.
Har ni ytterligare frågor kan kontakt tas med administrativ chef Marita
Axelsson marita.axelsson@orientering.se tel. 010-476 53 61

Viktig information om medlemshantering!
Samtliga föreningens medlemmar skall registreras i IdrottOnline och markeras
som aktiva i IdrottOnline om de uppfyller Riksidrottsförbundets (RF) definition
på aktiv medlem. Definitionen är medlem som deltar i någon
föreningsorganiserad aktivitet under året, dvs inte bara tävlingsaktiva men
även medlemmar som enbart tränar med klubben eller deltar i föreningens
övriga aktiviteter (t ex hjälper till vid föreningens arrangemang eller deltar i
organiserade sociala aktiviteter). Det är viktigt för orienteringsförbundet och
samtliga våra medlemmar att registreringen i IdrottOnline är komplett och
uppdaterad då det påverkar de bidrag (även t ex Idrottslyftet) som vi får från
RF.
Registerade medlemmar i IdrottOnline ”speglas” automatiskt med Eventor, och
i Eventor kan man hantera orienteringsspecifikt information som t ex
SportIdent/EMIT bricknummer mm.
När SOFT gör utdraget ur Eventor för debitering av försäkringen, får vi en lista
på ”tävlingsaktiva” medlemmar, dvs en lista som innehåller antalet medlemmar
som har deltaget och representerat föreningen i minst en tävling under
kalenderåret. Listan inkluderar även medlemmar som deltagit i öppna
motionsklasser, närtävlingar och klubbtävlingar/-aktiviteter då dessa aktiviteter
täcks in av försäkringen.
Med andra ord, försäkringen debiteras inte för samtliga aktiva medlemmar i
IdrottOnline, utan enbart för de som aktivt deltar i tävlingsverksamhet.
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Frågor och svar
Vad kostar försäkringen?
Försäkringen kostar 22 kr/år per tävlingsaktiv medlem över 16 år. Tävlingsaktiv
medlem är föreningsmedlemmar som är registrerade i förbundets system
Eventor 31 oktober och har deltagit i en tävling eller relaterat aktivitet under
senaste året. Medlemmar t o m 16 år ingår även i försäkringen men föreningen
betalar inget för dessa.
Hur kommer min förening debiteras för kostnaden?
Förbundet kommer att göra ett utdrag ur Eventor 31 oktober som underlag till
debitering av försäkringskostnaden för nästkommande år. Faktura skickas ut av
SOFT-kansliet till samtliga föreningar ca 15 november. Fakturan skall betalas
innan årsskiftet.
Min förening har redan en olycksfallsförsäkring i Folksam, vad sker med
denna?
Folksam kommer att annullera befintliga försäkringsavtal med avslut 2012-1231. Ett separat brev kommer att skickas ut av Folksam som bekräftar detta. Den
nya gemensamma försäkringen gäller per 2013-01-01.
Min förening har olycksfallsförsäkring hos ett annat försäkringsbolag än
Folksam. Vad skall vi göra med denna försäkring?
Vi föreslår naturligtvis att man säger upp en ev olycksfallsförsäkring som
föreningen har med annat bolag än Folksam. Försäkringen bör i så fall sägas
upp med slutdatum 2012-12-31.
Vi är del av en flersektionsförening och har olycksfallsförsäkring genom
huvudföreningen. Kommer vi att ha dubbla försäkringar nu?
Varje specialidrottsförbund upphandlar försäkring för sin idrott.
Orienteringsförbundets försäkring gäller för tävling och träning i Orientering.
I en flersektionsförening med t ex medlemskap i Skidförbundet också gäller
Skidförbundets motsvarande försäkring för tävling och träning i Skidor. Skulle
det ske en skada under träning och det är svårt att avgöra om du tränar som
orienterare eller skidåkare får du helt enkelt göra ett val vad det huvudsakliga
syftet med träningen var.
Om ni har en befintlig olycksfallsförsäkring K63600 i Folksam och en annan
sektion saknar försäkring genom sin specialidrott så ska försäkring K63600 leva
vidare, men enbart för den andra sektionen.
Om vi har frågor om innehållet i försäkringen, vem kan vi kontakta?
Kontakt om försäkringen kan tas direkt med Folksam:
Vid frågor om försäkringen ringer du Folksam på telefon 0771-960 960, be att
få bli kopplad till Idrott Support. Uppge försäkringsnummer K64828.
Om vi har ett försäkringsärende, hur går vi till väga?
Vid olycksfallsskada ringer du Folksam och anmäler skadan på telefon 0771960 960, be att få bli kopplad till olycksfallsskador. Uppge försäkringsnummer
K64828.
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Försäkringen baseras på antalet tävlingsaktiva medlemmar i Eventor, men
vad händer om en deltagare som inte är registrerad i Eventor eller som inte
har tävlat på länge hamnar i en olycka i samband med en av våra
aktiviteter?
Samtliga föreningsmedlemmar som deltar i aktiviteten täcks av försäkringen
även om de inte skulle vara registrerade i Eventor, t ex enbart träningsmedlem
eller vid prova-på aktivitet. Det samma gäller för en medlem som inte har tävlat
på länge, eller inte har tävlat tidigare.
Täcker försäkringen även våra arrangemang i föreningen, dvs t ex om en
funktionär blir skadad?
Nej, försäkringen täcker inte skador i samband med arrangemang.
Funktionärer, även icke klubbmedlemmar, täcks istället av
Riksidrottsförbundets (RFs) Grundförsäkring som även den ligger hos Folksam.
Mer information om grundförsäkringen finns här
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/rfsgrundforsakring
Medlemmar i andra föreningar som är deltagare i arrangemanget täcks av
Folksams olycksfallsförsäkring genom sin egen förening. Ej föreningsanslutna
deltagare behöver själva lösa eventuella försäkringsfrågor.
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