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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D4,
D16, D18, K22 och K23
från
Hallands Ridsportförbund angående medlemsavgifter
Stockholms Läns Ridsportförbund angående försäkringspremien till Folksam
Västergötlands Ridsportförbund angående nischnära huvudsponsor till SvRF samt
upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring,
Falkenbergsortens Ryttarförening angående höga kostnader för klubbar som ingår i
Svenska Ridsportförbundet och
Stenungsunds Ridklubb angående obligatorisk medlemsförsäkring
Samtliga motionärerna tar upp frågor som rör Svenska Ridsportförbundets obligatoriska
olycksfallsförsäkring, och rör bland annat omförhandling, kostnad per enskild individ, lägre premier
samt att försäkringen inte ska vara obligatorisk.
Förbundsstämman 2013 fattade beslut om att teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga
medlemmar. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att upphandla sådan försäkring och initialt tecknades
försäkringen med Länsförsäkringar och omfattade alla medlemmar från och med 1 januari 2015.
Upphandlingen gjordes med stöd av Svenska Ridsportförbundets försäkringsförmedlare på sedvanligt
sätt.
Utgångspunkten var att få ett fullgott försäkringsskydd som omfattar ridsportens speciella verksamhet
och täcka samtliga aktiviteter som förbundets medlemmar deltar i, så att enskilda medlemmar inte
behöver komplettera med eget försäkringsskydd.
Premien för en kollektiv olycksfallsförsäkring baseras till stor del på en uppskattning av antalet
försäkrade. Ju fler den omfattar desto större utrymme för förmånliga villkor till en lägre premie.
Idag omfattar försäkringen föreningens alla egna aktiviteter, aktiviteter i samverkan med andra,
ridskoleverksamhet och tävling, enskild ridning och träning, prova-på-verksamhet, särskilda
integrationssatsningar samt resor till och från aktiviteter. Den ger också ersättning vid medicinsk och
ekonomisk invaliditet. En omfattning som är unik i sitt slag.
Svenska Ridsportförbundets föreningar får genom medlemskapet ett kollektivt olycksfallsskydd för alla
sina medlemmar. Antalet medlemmar är en beräkningsgrund för föreningens premie som tas ut av
Svenska Ridsportförbundet. Det är inget individuellt försäkringsskydd för varje medlem utan
föreningens kostnad för samtliga medlemmar.
Föreningen beslutar själv hur avgifterna tas ut av medlemmarna. En del föreningar väljer att
särredovisa kostnaden för medlemsförsäkringen per medlem i föreningen, så att det uppfattas som ett
individuellt försäkringsskydd. En enskild person som är medlem i flera föreningar har sannolikt
flerdubbel medlemsnytta. Det är inte brukligt att kunna välja ut vissa delar av medlemsnyttan i en
förening, och endast betala för detta.
När det gäller olycksfallsförsäkringar, både kollektiva och individuella, så betalas kostnadsersättningar
vid skada endast ut från en försäkring även om man har flera försäkringar. När det gäller ersättning för
exempelvis invaliditet och dödsfall så betalas ersättning ut från samtliga försäkringar som en person
har. Det samma gäller Svenska Ridsportförbundets kollektiva olycksfallsförsäkring.
Vid jämförelse med andra kollektiva olycksfallsförsäkringar, där sådana är möjliga, exempelvis
försäkringar inom fackförbund och andra idrottsförbund, är vår premie låg för den omfattning
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försäkringen har.
Kännedomen om olycksfallsförsäkringen har ökat genom åren och gjorda undersökningar visar att
cirka 90% av våra medlemmar känner till att de genom sitt medlemskap i Svenska Ridsportförbundet
också omfattas av olycksfallsförsäkring.
Skadestatistiken och ersättningsnivåerna efter anmälda skador visar att försäkringen nyttjas av
föreningarnas medlemmar och här finns ett högt nöjdhetsindex.
Utöver kollektivt olycksfallsskydd så omfattas alla föreningar genom medlemskapet i Svenska
Ridsportförbundet av en föreningsförsäkring genom Folksam, som är hela idrottsrörelsens
försäkringsbolag. I försäkringen finns ansvarsförsäkring, olycksfallsskydd för ledare, tränare och
funktionärer, samt rättskydd. Föreningen betalar ingen premie för denna försäkring, den ingår i
medlemskapet hos Svenska Ridsportförbundet.
Det är också möjligt att komplettera föreningsförsäkringen med exempelvis besöksolycksfall till en låg
premie. Premien för den baseras på antalet tävlingstillfällen som föreningen arrangerar.
Folksam ger Svenska Ridsportförbundet aktivt stöd i arbetet med skadeförebyggande åtgärder vilket
ger väsentlig medlemsnytta, med exempelvis fokus på huvudskador med Hjärntrappan, forskning
kring skyddsutrustning, säker med häst mm.
Förbundet ser regelbundet över alla avtal och konkurrensutsätter dessa, som en viktig del i arbetet
med att hålla kostnaderna nere och skapa medlemsnytta. Avtalet gällande olycksfallsförsäkringen är
till sin natur långsiktigt med en avtalslängd som är fördelaktig för våra medlemmar och
konkurrensutsätts också.
Med nuvarande system för medlemsregister och medlemsrapportering är det inte möjligt att avgränsa
debiteringen av olycksfallsförsäkringen. I samarbete med Riksidrottsförbundet har Svenska
Ridsportförbundet påbörjat diskussionen om möjligheten till att särredovisa enskilda medlemmar i
förbundets kollektiva olycksfallsförsäkring. Ambitionen är att komma fram till lösning.
Västergötlands Ridsportförbunds önskan om ökat inflöde av sponsormedel delas helt av
förbundsstyrelsen som välkomnar näringslivets investeringar i ridsporten. Här finns många möjligheter
och alternativ till engagemang, exempelvis hos medlemsföreningarna, enskilda avtal med de aktiva, till
olika ridsportevenemang, etc.
Svenska Ridsportförbundet uppmuntrar dessa typer av samarbeten. Den sponsorfinansierade
verksamheten inom Svenska Ridsportförbundet bidrar på ett mycket positivt sätt till utvecklingen av
svensk ridsport.
Svenska Ridsportförbundet samarbetar med en mängd olika aktörer som är med och sponsrar
ridsporten på olika sätt. Branschexklusivitet är oftast en förutsättning för omfattande
sponsorengagemang.
När det gäller Västergötlands Ridsportförbunds oro för sponsorers monopolställning som kan nyttjas
för ett uppenbart stort egenintresse hos sponsorn, så kan särskilt nämnas att vad gäller Folksam så
överskrider utbetalda kostnadsersättningar för skador hos medlemmar, vida den försäkringspremie
som Folksam erhåller per år.
När det gäller Falkenbergsortens Ryttarförenings yrkande om lägre medlemsavgifter så beslutas de av
förbundsstämman respektive distrikts årsmöte.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionerna anses besvarade med vad förbundsstyrelsen anför i sitt
yttrande
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