13. FÖRSÄKRINGAR

13:1 FÖRSÄKRINGAR
Det åligger styrelsen att tillse att klubben
har ett gott försäkringsskydd av sin
egendom. Någon av styrelseledamöterna, eller intendenten, greenkeepern,
bör få som sitt speciella ansvar att bevaka
klubbens försäkringsfrågor.
Lämpligt är att årligen göra en försäkringsöversyn av klubben och då tillsammans med en representant från det
försäkringsbolag man anlitar. Man går
då igenom vad som hänt sedan föregående gång man träffades; vilka maskiner
har man anskaffat respektive gjort sig av
med, vad har hänt med och inom klubbhuset, incidenter med försäkringsanknytning (rån, stölder, halkningsolyckor, översvämningar etc.).
Även om man har ett bra samarbete
med ett försäkringsbolag bör man med
några års intervall stämma av om premien
är den rätta genom att kontakta ett konkurrerande bolag.
Grundläggande är att klubben endast
kan försäkra sin egen egendom. Medlemmen måste ha en egen försäkring om
exempelvis en golfutrustning är förvarad
i klubbhuset.

13:2 SAMLINGSFÖRSÄKRING
Som medlem i SGF omfattas klubben
automatiskt av RF:s samlingsförsäkring,

vilken administreras av Folksam. Det är
en enkel försäkring för en i RF:s ögon
”vanlig” idrottsförening. Man skall dock
ha klart för sig att den, i sin grundläggande version, långt ifrån täcker alla
delar av golfklubbens verksamhet utan
att man tecknar kompletterande försäkringar.
Eftersom skillnaderna i premiernas
storlek är stora, bolagen emellan, bör
man i första hand kontrollera sitt
försäkringsengagemang mot just denna
försäkring.

13:3 FÖRETAGSFÖRSÄKRING
Som komplement till RF:s samlingsförsäkring är det absolut nödvändigt att
golfklubben tecknar en heltäckande
företagsförsäkring i vilken ingår egendomsförsäkring (brand, vatten, inbrott)
för fast och lös egendom, maskinförsäkring, fordonsförsäkring och ytterligare
ett antal delar såsom ansvar, inbrott,
miljöansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott m.m.
SGF bidrar med rådgivning vad gäller
nödvändig omfattning av golfklubbens
företagsförsäkring.
Tänk också på att restaurang och
shop måste försäkras.
När det gäller verkstads- och garagelokaler bör man ha en särskild genomgång med försäkringsbolaget med hänsyn
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till förvaring av kemikalier, batterier, eldfarliga ämnen etc.
Sett från ett försäkringsperspektiv bör
man tillse att i klubbens lokaler (även
verkstads- och garagelokaler) finns uppställt endast klubbens egen egendom.
Skulle det exempelvis börja brinna i en
garagelokal och där finns ett fordon eller
annat värdefullt föremål, tillhörande
någon annan än klubben (anställds eller
medlems) blir det sannolikt, om inget
annat, ett försäkringsproblem.

13:4 TRAFIKFÖRSÄKRING
Generellt gäller att motordrivna fordon
som skydd för skada mot minst skall ha
en trafikförsäkring. Även här kan försäkringsbolagets representant hjälpa till med
råd och anvisningar.
Har klubben egna golfbilar skall även
dessa vara trafikförsäkrade.

13:6 ÖVRIGT
Utöver ovannämnda försäkringar omfattas klubbens medlemmar av kollektiv
spelarförsäkring hos SKANDIA. Försäkringen, som administreras av SGF, består
av två delar, en ansvars- och en olycksfallsförsäkring.
Ansvarsförsäkringen innehåller två
avsnitt. Det första avser sakskada och det
andra personskada.
Ansvarsförsäkringen täcker även skador
åstadkomna på eller i direkt anslutning till
golfbanan, av alla som med golfklubbarnas tillstånd spelar eller tränar på Golfanläggningar.
Hänvisning: För ytterligare information angående försäkringar, kontakta
SGF.

13:5 PERSONALFÖRSÄKRING
De obligatoriska arbetsmarknadsförsäkringarna finns angivna i Riksavtalet mellan
SLA och SLF. Härutöver kan klubben ha
andra, frivilliga försäkringar för sina
anställda, exempelvis pensionsförsäkringar.
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