
Föreningssäkerhet 

 
Med detta dokumentet vill vi hjälpa föreningar att få ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet 
och därigenom minimera de risker som finns. Målet är att ledare, deltagare, anhöriga och publik ska 
känna större trygghet i sitt föreningsengagemang. Nedan har vi gjort ett urval av ett antal viktiga 
frågor. Det finns ytterligare information och önskar ni ta del utav det avslutar vi dokumentet med 
länkar som hänvisar till föreningssäkerhet. 
 

Värdegrund 
Riksidrottsförbundet tog 2015 beslut om att idrottsrörelsen ska arbeta för livslång idrott i förening 
för alla och det togs beslut om en gemensam vision för detta, Strategi 2025. Hållbara föreningar bör 
ha arbetat fram riktlinjer för verksamheten med bland annat verksamhetsidé, värdegrund, vision, 
med mera. Värdegrunden ska fungera som vägledning för hur vi vill agera och uppfattas av vår 
omgivning. Värderingarna bär vi med oss och uttrycker i våra handlingar och våra relationer med 
medlemmarna, samarbetspartners och med varandra. 

Dopning, alkohol, tobak och narkotika 
Riksidrottsförbundet anser att alkoholdrycker inte ska förekomma vare sig bland ledare eller aktiva i 
samband med barn- och ungdomsverksamhet. Föreningars verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler 
och anläggningar. Det ska råda nolltolerans mot narkotika och dopning inom Riksidrottsförbundet 
och de föreningar som är kopplade till dem.  

Brandsäkerhet 
Det är viktigt att föreningen arbetar aktivt med brandsäkerhetsfrågor. Brandsäkerheten bör 
kontrolleras årligen i den egna lokalen. Kontrollera brandsäkerheten extra noggrant då ni sover över i 
en lokal som vanligtvis inte används som sov lokal. Finns det brandvarnare, brandsläckare eller annan 
släckutrustning? Vem ansvarar för detta? 

Resor 
Har föreningen upprättad några reserutiner eller policy för resor? Det kan exempelvis innefatta hur 
länge en person ska ha haft körkort för att få köra andra i en förening. Upprättas det telefonlistor 
med kontaktinformation för alla deltagare? Och finns det sjukvårdsmaterial i fordonet? 

Försäkringar 
Se över ert försäkringsskydd! Föreningen har ansvar att informera medlemmarna om vilket skydd de 
har då de är aktiva i föreningen. Även om föreningen är knuten till en riksorganisation eller ett 
specialförbund innebär det inte att man alltid har fullt försäkringsskydd. Kontakta ert förbund och 
hör vilka skydd som ingår och vad de täcker. 

Olycksfall och akut insjuknande 
Föreningar bör ha förbandsmaterial för akut omhändertagande vid olycksfall eller akut insjuknande. 
Förbandslådan ska vara lätt att hitta vid en nödsituation- märk upp med en skylt och placera den på 
en plats där den är lätt att upptäcka och komma åt. Finns det någon inom föreningen som är ansvarig 
för detta?  

Första hjälpen och hjärt och lungräddning 
Alla föreningsledare bör ha utbildning i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. Med kunskap om 
första hjälpen och hjärt- och lungräddning kan och vågar du agera om olyckan är framme. Finns det 
hjärtstartare i föreningen? Och är den väl synlig? 
 
För ytterligare information se länkar: 

https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag/foreningssakerhet.4
.3a0ad4571591e6c5df913cb3.html 
https://www.fargelanda.se/media/159513/trygg-och-saker-forening-i-fargelanda.pdf 
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