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Försäkringsavtal 
 
Organisationens Hela Försäkring 
 
Svenska Folkdansringen försäkring i 
FOLKSAM nr. 802003-6326 NF01 
 
FÖRSÄKRADE: 
Försäkringen gäller för hela organisationen dvs. Riks, 
Distrikt och Föreningar 
 
FÖRSÄKRAD VERKSAMHET:  
Försäkringen omfattar hela organisationens ideella verk-
samhet. 
Eventuell affärsverksamhet som beskattas som rörelse en-
ligt Kommunalskattelagen omfattas inte 
Vid behov av försäkring för affärsverksamhet tag kontakt 
med Folksam. 
 
GEOGRAFISK GILTIGHET: 
Försäkringen gäller - om inte annat särskilt anges - inom 
Norden. 
 
EGENDOMSFÖRSÄKRING: 
Försäkringen gäller vid plötslig och oförutsedd skada på 
lös egendom, och som fullvärdesförsäkring, utom för föl-
jande slag av egendom där förstariskförsäkring tillämpas: 
Högsta ersättningsbelopp vid varje skada 
-- Ritningar, arkivalier samt datamedia  10  
basbelopp 
-- Pengar och värdehandlingar   
 0.2  basbelopp 
-- Anställdas egendom ?                 
 0.2  basbelopp 
-- Skadegörelse på hyrd lokal   
 2  basbelopp 
-- Konstföremål     
 2  basbelopp 
-- Etermedia ( radiostationer )   
 4  basbelopp 
-- Folkdräkter     
  15.000:- / dräkt 
-- Musikinstrument     
 5  basbelopp 
 
Med anställdas egendom avses även föreningsmedlemmars 
egendom i den egna lokalen. 
För folkdräkter och musikinstrument är försäkringen sub-
sidiär vilket innebär att ersättning endast utgår om an-
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nan försäkring t. ex. hemförsäkring inte finns eller 
gäller. 
Självrisken är 0.2 basbelopp. 
 
INBROTTSSKYDD:        
Försäkringslokal skall uppfylla skyddsklass 1 varmed me-
nas att den skall vara utrustad med ett godkänt lås t. 
ex. 7-till-hållarlås, samt att fönster skall vara regla-
de. 
Självrisken  är 0.2 basbelopp. 
 
EXTRAKOSTNADSERSÄTTNING: 
Denna försäkring avser endast extrakostnader för att hål-
la den administrativa verksamheten i gång under högst 1 
år efter ersättningsbar egendomsskada. 
Den maximala ersättningen uppgår till 10 basbelopp och 
självrisken till 0.2 basbelopp. 
 
 
ANSVARSFÖRSÄKRING:      
Gäller för person- och sakskada samt ekonomisk och ideell 
skada vid dataregisteransvar. 
Den första delen omfattar den skadeståndsskyldighet gent-
emot 3:e man som kan åläggas riks, distrikt eller före-
ning. 
Riks, distrikt eller förening måste dock ha varit vållan-
de. 
Den andra delen avser endast vad registeransvarig kan 
åläggas för ansvar enligt 23 § Datalagen. 
Högsta ersättning 5.000.000:- och självrisk 0.2 basbe-
lopp. 
 
RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING:  
Denna täcker nödvändiga och skäliga advokat- och rätte-
gångskostnader vid tvister som berör riksorganisationen, 
distrikten eller föreningarna, upp till 4 
basbelopp. 
Självrisken är 20% av kostnaderna dock lägst 0.2 basbe-
lopp. 
 
FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING: 
Här avses sådan skada som åsamkas riksorganisationen, di-
strikt eller förening genom att arbetstagare eller för-
troendevald, i samband med sin tjänst/uppdrag hos den 
försäkrade gör sig skyldig till ett förmögenhetsbrott som 
omfattas av försäkringen.  
Högsta ersättningsbelopp är 10 basbelopp och självrisken 
är 0.5 basbelopp. 
 
TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING: 
Försäkringen gäller i hela världen och avser organisatio-
nens anställda, förtroendevalda och övriga uppdragstagare 
vid resa för organisationens räkning. 
Försäkringen gäller även för samtliga folkdansresor i 
hela världen oavsett om dessa resor sker i riks, di-
strikts eller förenings regi. Även privat bagage omfattas 
av försäkringen. 
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Ingen självrisk utgår t.o.m. den 30 april 1995, därefter 
utgår en självrisk om 1 % av basbeloppet. 
 
OLYCKSFALL: 
Denna försäkring avser alla organisationens medlemmar i 
den ideella verksamheten samt vid resa till eller från 
sådan verksamhet. 
Ersättning utgår vid olycksfallsskada utan självrisk, för 
läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader m. m. 
Vid Invaliditet utgår maximalt 20 basbelopp vid ekonomisk 
invaliditet och maximalt 10 basbelopp vid medicinsk inva-
liditet. Beloppen reduceras från 26 år och uppåt. 
Vid skada kontakta Folksam för att få de då gällande er-
sättningsgrunderna. 
 
REKOMMENDATIONER: 
Fastighetsförsäkring ingår ej i denna försäkring varför 
föreningar med egen fastighet bör kontakta Folksam för 
offert. Om försäkringarna ligger i samma bolag undvikes 
dubbel självrisk och eventuell tvist mellan försäkrings-
bolagen. 
Vid skada tag omedelbart kontakt med rikskansliet, tel. 
08-695 00 15, som sköter kontakterna med Folksam. 
Upprätta noggranna förteckningar / inventarielistor över 
riksorganisationens, distriktets eller föreningens egen-
dom med uppgift om anskaffningsår, pris, ev. varumärke 
och om möjligt dagspris. 
Förteckningen som skall förvaras utanför den egna lokalen 
gärna i bankfack, utgör ert bevismaterial vid skada. Da-
tera upp förteckningen årligen. 
OBS! Skicka inte in förteckningen till rikskansliet eller 
Folksam. 
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Avtal med STIM  
 
Mellan Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, STIM upa, nedan 
kallad STIM, och Svenska Folkdansringen, Stockholm, nedan kallad Förbundet, har 
följande avtal träffats: 
 

§ 1 ALLMÄNNA VILLKOR 
 
STIM lämnar på nedan angivna villkor till Förbundet anslutna medlemsföreningar 
tillstånd att i obegränsad omfattning utföra alla de musikaliska verk, till vilka STIM 
ensamt innehar eller, under den tid detta avtal gäller, kan komma att inneha ensam-
rätten till utförande. 
Förbundets medlemmar äger framföra ifrågavarande i samband med egna tränings-
kvällar/danskurser. Dock omfattas inte träningskvällar/danskurser, som anordnas av 
förening ansluten till Svenska Danssportförbundet. 
 

§ 2 DEFINITIONER 
 
I detta avtal avses med: 
 
Träningskvällar/danskurser – Av medlemsföreningen schemalagd dansträning för 
medlemmar. 
 

§ 3 ERSÄTTNING 
 
För i § 1 angivet tillstånd erlägger Förbundet till STIM en årlig ersättning om 17 000 
kronor avseende maximalt 10 000 träningskvällar. 
 
Fr o m 1998 följer ersättningen utvecklingen av konsumentprisindex med basmånad 
juli 1996 och regleras årsvis per den 1 januari. 
Moms tillkommer efter vid var tid gällande momssats. 
 
För publika evenemang anordnade av medlemsföreningarna ska föreningen själv 
inhämta STIMs tillstånd och erlägga ersättning enligt STIMs standardteriffer. 
 

§ 4 BETALNING 
 
Förbundet erlägger ersättning till STIM årsvis under mars månad efter erhållen faktu-
ra. 
 
Vid försenad betalning äger STIM rätt att debitera dröjsmålsränta med 8 % över gäl-
lande diskonto samt ersättning för skriftlig påminnelse. 
 

§ 5 MEDLEMSFÖRTECKNING 
 
Förbundet har skyldighet att till STIM skriftligen meddela adressförändring avseende 
Förbundet. Förbundet ska också löpande under året meddela STIM vilka medlems-
föreningar som nyansluts respektive de vars anslutning upphör. Förbundet ska dess-
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utom i mars månad varje år översända förteckning över sina medlemsföreningar med 
uppgift om namn och ort för varje förening. 
 
 

§ 6 MUSIKRAPPORTERING 
 
Till Förbundet anslutna medlemsföreningar har skyldighet att till STIM redovisa de 
musikverk som är framförda vid träningskvällar/danskurser om STIM så begär i för-
väg. 
 

§ 7 AVTALSPERIOD & UPPSÄGNING 
 
Detta avtal gäller fr o m 1/1 1995 t o m 31/12 1997 och förlänges därefter ett år i 
sänder, om det ej från någondera sidan uppsäges en månad före avtalstidens utgång. 
Uppsägning skall ske skriftligt. 
 
Underlåtenhet att uppfylla detta avtals §§ 3 – 4 medför STIMs rätt att omedelbart 
uppsäga avtalet. 
 

§ 8 ÖVERLÅTELSE 
 
Förbundet äger icke rätt att utan STIMs medgivande på annan överlåta detta avtal. 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
 
Stockholm den 970411 Stockholm 970406 
 
STIM Svenska Folkdansringen för Bygdekultur 
 
Roger Lindström Gunilla Grindsäter 
 Leif Johansson  
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Avtal med SAMI 
 

AVTAL 

Mellan å ena sidan Svenska Folkdansringen (802003-6342), Box 34056, 
100 26 Stockholm samt å andra sidan Svenska Artisters och Musikers Intresse-
organisation, SAMI, såsom företrädare för svenska och utländska utövande 
konstnärer, och International Federation of Phonographic Industry, Svenska 
gruppen, IFPI, såsom företrädare för svenska och utländska grammofonbolag, har 
denna dag följande avtal träffats. 

§I 
SAMI/IFPI lämnar på nedan angivna villkor Svenska Folkdansringen tillstånd att 
vid medlemsföreningarnas dansträning offentligt framföra ljudupptagningar en-
ligt definition under § 2 nedan. 
 

§2 
Detta avtal reglerar villkor och ersättningar för offentliga framföranden av ljud-
upptagningar jämlikt 45-47 § upphovsrättslagen såvitt gäller 
 
dels  direktanvändning av saluförda fonogram (grammofonskivor, kassetter 

mm); dels användning av inspelad musik, producerad enligt särskild 
överenskommelse med 
SAMI/IFPI eller av annan producent tillhandahållen genom utlåning, ut-
hyrning eller försäljning; 

dels  samtidig och oförändrad vidaresändning av radio- och TV-sändning. 
 
Protokollsanteckning l 
Parterna noterar att överföring av musik från film, grammofonskiva, kassett eller 
liknande till annan anordning avsedd att nyttjas vid offentligt framförande förutsät-
ter särskild överenskommelse. Även inspelning av utsänt radio- eller TV-program 
kräver särskild överenskommelse. Dock äger verksamhetsledare rätt att göra in-
spelning för nyttjande vid dansträningen, dock högst två ljudbärare per år för varje 
dansdisciplin och tempo. Ljudbärarna får inte kopieras, överlåtas eller försäljas till 
annan. 
 
Protokollsanteckning 2 
Parterna noterar att detta avtal avser dansträning utan publikt inslag. För använd-
ning av ljudupptagning i samband med publika arrangemang skall Folkdansringen 
träffa separat avtal med SAMI/IFPI. 

§3 
För offentligt framförande av musik enligt ovan § I och § 2 erlägger Folk-
dansringen till SAMI/IFPI ersättning med 7,87 kronor per dansdeltagare och 
kalenderår. Moms 6 tillkommer. 
 
Folkdansringen erhåller rabatt enligt SAMI:s standardnorm för sam-
ordning av medlemsföreningarnas rapportering och inbetalning. 
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Ersättningen följer årlig utveckling av konsumentprisindex med basmånad juli 
föregående år och regleras varje år per den l januari. Första datum för uppräkning 
med konsumentprisindex är den l januari 2007. 

§4 
Avtalet omfattar samtliga Folkdansringens medlemsföreningar (se bilaga l). 
 

§5 
Folkdansringen redovisar antalet dansdeltagare per kalenderår i efterskott. Redo-
visningen skall vara SAMI tillhanda senast den 28 februari året efter verksam-
hetsåret. SAMI tillställer Folkdansringen rapportblankett. 
 
Ersättning enligt § 3 faktureras Folkdansringen under mars månad 
året efter verksamhetsåret. Betalningsvillkor: trettio (30) dagar net-
to. 
 
Vid försenad inbetalning äger SAMI rätt att debitera dröjsmålsränta och påmin-
nelseavgift enligt lag. Vid eventuell räntefakturering debiteras faktureringsav-
gift. 
 

§6 
Om SAMI/IFPI i förväg så begärt skall Folkdansringen i begärd omfattning rap-
portera vilka fonogram som framförts. 
 

§7 
Folkdansringen är skyldig att till SAMI skriftligen meddela adressändring samt 
förändring av antalet medlemsföreningar. 
 

§8 
Detta avtal gäller fr o m den l januari 2006 t o m den 31 december 2007 och för-
längs därefter ett år i sänder, såvida inte skriftlig uppsägning sker från någondera 
parten senast tre månader före giltighetstidens utgång. 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt. 

Stockholm den 24/4 2006 Örebro den 12/5 2006 

SAMI/IFPI Svenska Folkdansringen 
702000-0803 802003-6342 
 
 
Hans Lindström VD Leif Johansson 
 
 
Redovisningsadress: SAMI 
 Döbelnsgatan 3 
 111 40  Stockholm 
 
Telefon:  08-453 34 10 (marknadsavdelningen) 
 08-453 34 00 (växel) 
Telefax: 08-453 34 43 (marknadsavdelningen 
 08-453 34 40 (växel) 


