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TESTAMENTERA EN GÅVA TILL SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET.

Varför testamentera till
Sjöräddningssällskapet?

Vår värld behöver bli bättre på många sätt och för dig
som vill stödja organisationer och projekt ekonomiskt
finns det hundratals att välja mellan. Men om din passion i livet är allt som har med vatten att göra så finns
Sjöräddningssällskapet.
En testamenterad gåva till oss betyder enormt mycket
för säkerheten på sjöar och hav – nu och i framtiden.
Vårt uppdrag är att rädda liv till sjöss. Det är ett viktigt
uppdrag som vi har haft i över hundra år. Vi är en ideell

förening utan stöd från staten, och därför är vi helt
beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer.
Att testamentera en del av sina pengar eller tillgångar är naturligtvis ingen självklarhet. Gör du inget val
bestämmer lagen hur dina ägodelar ska fördelas den
dag du dör. Därför kan det vara klokt att göra ett aktivt
val om det finns något du vill stödja.
Om du väljer att testamentera en gåva till oss kan
du vara säker på att den går till sjöräddning och till

vårt arbete med att rädda liv till sjöss. Vi håller nere våra
kostnader för administration och insamling. Under 2018
låg de på 6,2 procent.
Du kan rikta din gåva till ett speciellt område, t ex till
utrustning, en båt eller en viss station – men annars ser vi
till att din gåva används där den gör mest nytta. Då kan
vi göra ännu f ler viktiga insatser och du bidrar till ökad
trygghet för alla som älskar livet kring sjöar och hav.

– Jag trodde jag skulle dö.
Wilma Karlsson, 16 år, Örnsköldsvik.

”Det kom vågor från två olika håll, segelbåten slog runt
och jag drogs in i båten och hamnade i en luftficka.
Det var kallt och mörkt, och runt mig flöt alla våra
skor, väskor och grejer. Otroligt nog höll jag telefonen
hårt i handen och kunde larma 112” berättar Wilma.

En härlig sommardag mitt i juli blev Wilma instängd i
en kapsejsad segelbåt. Hon hade extrem otur som sögs
in i båten, men minst lika mycket tur när hon sedan
räddades. Och hennes lugn och närvaro i den livshotande situationen hjälpte henne att agera klokt.
Larmoperatören pratade med Wilma hela tiden
för att hon skulle hålla sig stilla. Varje rörelse kunde
påverka båten och i värsta fall få den att sjunka. Under
tiden hämtades Martin Hanell – frivillig sjöräddare och
erfaren dykare – med helikopter. Det var elva meter
djupt på platsen och vattnet steg sakta i båten. Wilma
berättar att det kändes som en evighet innan Martin
dök ner. Han såg att Wilma satt fast i en lina, lyckades
kapa den och kunde därefter hjälpa henne ut.
”Det var som en mardröm, jag visste inte hur länge
luften skulle räcka” säger Wilma. ”Ena stunden tänkte
jag att det skulle gå bra, men i nästa ögonblick kändes
det som om båten skulle sjunka och att jag skulle dö.
Jag hade aldrig kunnat ta mig ut själv. Men med Martins
hjälp gick det till slut.”

Skänk till en räddningsbåt.

Skänk till utbildning.

Idag har vi drygt 230 räddningsbåtar i olika storlekar,
inklusive rescuerunners och svävare. Men för att hålla
vår flotta i toppskick behöver vi bygga sex nya båtar
per år. Båtarna har en livslängd på cirka 25 år.
Men nya båtar kostar pengar, och förutsättningarna
för att kunna bygga dem är att vi får gåvor och testamenten. Våra räddningsbåtar specialbyggs för att vara så
snabba och effektiva som möjligt när olyckan är framme.
Och alla bidrag, stora som små är välkomna. Räcker pengarna till en hel båt har vi dessutom traditionen att givaren
får bestämma båtens namn.

Våra frivilliga sjöräddare behöver kontinuerlig utbildning och övning många timmar per år för att alltid vara
redo att rycka ut och rädda nödställda. De måste klara
svåra situationer i alla väder, och ska kunna hjälpa till
både vid stora och små olyckor – oavsett vilka båtar
som är inblandade. Om du vill skänka en gåva direkt
till utbildning kommer den att användas för att ge våra
sjöräddare ännu mer kunskap och erfarenhet. Och det
kan vara skillnaden mellan liv och död när de kommer
till en olycksplats.

Skänk till utrustning.

Skänk till en station.

Bra utrustning är nödvändigt för att våra frivilliga sjöräddare ska kunna jobba i alla väder. En räddningsdräkt
till exempel, kostar ca 6 000 kr att köpa in. Räddningsdräkten gör att de kan arbeta tryggt och säkert i ungefär
en timme, även i nollgradigt vatten, utan att kroppstemperaturen sjunker mer än två grader. Tillräcklig utrustning
av hög kvalitet är alltså helt avgörande när det gäller att
rädda liv till sjöss.

För närvarande har vi över 70 sjöräddningsstationer från
norr till söder längs hela den svenska kusten och vid våra
största sjöar. Det är på stationen allt räddningsarbete
börjar och det är härifrån båtarna rycker ut när något
händer. I takt med att vi växer och utökar verksamheten
behöver vi bygga fler räddningsstationer. Samtidigt kräver
våra äldre stationer underhåll och i vissa fall ombyggnad.
Till detta behövs gåvor och testamenten – och det går bra
att öronmärka dem till en viss station.

– Det var otroligt otäckt.
Eva Lott Eitrem, Karlskrona

”Sista söndagen i juli vaknade jag i sommarstugan på ön i
Karlskrona yttre skärgård och kunde inte röra min högra
sida. Jag kunde tänka och prata, men kroppen lydde mig
inte. Det var otroligt otäckt. Jag misstänkte att jag fått en
stroke och väckte min man. Vi har båda arbetat inom
vården och vi visste att jag snabbt måste komma till
ett sjukhus. Min man larmade 112 och en stund senare
fick jag hjälp att ta mig till bryggan. Där väntade en
sjöräddningsbåt som redan hade hämtat upp ambulans-

personalen. Det var tydligt att det var vana att samarbeta
med ambulanssjuksköterskorna. Sjöräddarna körde jättefort, men jag var lugn och fokuserad. Detta ska jag klara,
tänkte jag. När vi kom i land bars jag in i ambulansen och
kördes vidare till sjukhuset. Efter 48 timmar skrevs jag ut
och är idag helt återställd från stroken. Jag är övertygad
om att jag mår så bra för att jag fick professionell vård
och kunde få hjälp av sjöräddarna att komma till sjukhuset i så god tid.”

– Där stod vi med vatten till midjan.
Kristina Landor, Limhamn

”Segelbåten var packad, solen sken och sommaren var
perfekt. Äntligen skulle hela familjen ut tillsammans.
Vi satte kurs mot Köpenhamn, men ungefär halvvägs
la vi om och fortsatte mot Dragör. Och då – mitt i
idyllen – skrapade det till och vi gick på grund. Där
stod vi, mitt ute i vattnet. Jag hoppade i för att kolla,
men vattnet räckte mig bara till midjan och trots vågor
satt vi stenhårt fast. Även min man Anders och två av
barnen hoppade i för att hjälpa till. Kvar i båten fanns

vår 7-åring som började bli orolig. Plötsligt gick rodret
av och då ringde vi 112 för att få hjälp. Båten låg på
sidan, vi var rädda att den skulle sjunka helt. Men efter
cirka tjugo minuter såg vi sjöräddarna komma. Först
plockade de upp barnen, sen var det vi vuxna som fick
komma ombord. Vår segelbåt bogserades till Limhamn
– och det glömmer vi inte i första taget. Just den dagen
var det hamnfestival, så vi hade ovanligt stor publik när
vi kom in i hamnen.”

– Mitt ute på Vänern lossnade motorn.
Erik Waldebro, Åmål

”Det var i början av januari. Jag hade precis skaffat
en Maxi 77:a och min pappa Per och jag skulle köra
hem den till Åmål. Det var ju mitt i vintern och vi hade
mastat av. Motorn var testkörd och allt fungerade bra,
nu skulle vi bara ta hem båten. Men när vi var mellan
Säffle och Åmål hände det – motorn lossnade och föll
i vattnet. Vi drev rakt ut i Vänern utan möjlighet att
manövrera. Det var kallt och blåste från norr. När vi

ringde larmcentralen och fick höra att vi kunde få hjälp
direkt av frivilliga sjöräddare kändes det väldigt skönt.
Både pappa och jag är vana vid båtliv, pappa var till och
med en av dem som startade upp Sjöräddningssällskapet
i Åmål. Men när något sånt här händer finns det inget man
kan göra. Så här i efterhand är vi en erfarenhet rikare,
och man förstår verkligen hur oerhört snabbt läget kan
förändras till sjöss.”

Cia Sjöstedt
vd Sjöräddningssällskapet

Camilla Larsson
testamentesansvarig

Att jobba för en frivilligorganisation som Sjöräddnings
sällskapet innebär att vi får se och uppleva det viktiga arbete
organisationen gör varenda dag. Föreningen har en lång
och spännande historia, och sedan starten 1907 har vi räddat
över 70 000 människor i sjönöd.
Nu är vi drygt 2 200 frivilliga och det är de som gör alla
räddningsinsatser. Nästan allihop har ett vanligt jobb och
dessutom uppdraget som sjöräddare. Men om larmet går
ska de vara på plats i båten och på väg ut på mindre än
15 minuter, dygnet runt och året om.
Vårt mål är noll omkomna till sjöss och sjöräddarna
tvekar aldrig när det gäller att rädda liv. Med bra utrustning
kan de lösa många svåra situationer.

Under åren har vi fått flera stora gåvor genom testamenten
– pengar som sedan har använts till båtar, utrustning och
utbildning. Vi är otroligt tacksamma för alla gåvor och det
stöd vi har fått från människor runt om i Sverige. Varenda
krona är viktig.
Hör av dig till Camilla om du vill veta mer om vår
verksamhet och hur det går till att skriva ett testamente.
Ring vår testamentestelefon på 031-761 62 00.

Juristens råd om hur
du testamenterar.
När du har bestämt dig för att skriva ett testamente är det viktigt att skriva
och bevittna det på rätt sätt. Sjöräddningssällskapet har fyra mallar som
du är välkommen att använda om du vill testamentera till oss. Vill du veta
mer kan du prata med din bank, eller ta kontakt med oss på 031-761 62 00.
Men redan här svarar juristen Stefan Carlsson på några av de vanligaste
frågorna kring testamenten.

Hur mycket av det jag testamenterar
går till Sjöräddningssällskapet och hur
mycket försvinner till skatter?

Kan jag ändra mig om jag skulle komma på
att jag inte längre vill testamentera pengar
till Sjöräddningssällskapet?

Arvsskatten är avskaffad i Sverige sedan 2004.
Det innebär att all egendom du testamenterar till
Sjöräddningssällskapet verkligen kommer föreningen
till godo. Dessutom är ideella föreningar befriade
från reavinstskatt. Om du till exempel testamenterar
en fastighet eller ett aktieinnehav till Sjöräddnings
sällskapet, kommer hela försäljningsvärdet för egen
domen föreningen till godo.

Ja, det går alltid att ångra sig. Ett testamente kan
återkallas genom att man förstör det eller upprättar
ett nytt testamente där det framgår att man upphäver
det tidigare. Det kan också återkallas genom att man
på något annat sätt tydligt tillkännager att testamentet
återkallas. I en sådan situation är det viktigt att återkallelsen dokumenteras.

Är det något speciellt jag ska tänka på för
att testamentet ska vara giltigt?
Ja, ett testamente måste uppfylla flera kriterier för
att vara giltigt. För det första måste du som skriver
testamentet vara myndig. Vidare ska testamentet vara
skriftligt och undertecknat av dig själv. Det ska också
bevittnas av två personer.

Kan vem som helst bevittna ett testamente?
Nej, här finns det tydliga regler. En person som är
gift med dig, eller är nära släkt med dig får inte vara
testamentsvittne. Det samma gäller personer som får
ärva enligt testamentet och nära släktingar till dessa.
Personer som är under 15 år eller lider av psykisk sjukdom får inte heller vara testamentsvittnen. Vittnen
ska vara närvarande samtidigt, antingen när du skriver
under testamentet eller när du bekräftar att du har
skrivit under det. Lagen kräver inte att vittnena känner
till testamentets innehåll, men de måste veta att det
de bevittnar är ett testamente. Tala gärna med en jurist
om du har frågor kring detta, så att du inte riskerar att
testamentet blir ogiltigt.

Är det något annat jag ska tänka på?

Stefan Carlsson är jurist på begravningsbyrån Gillis Edman
och Sjöräddningssällskapets expert på frågor kring
testamenten och donationer.

Det finns inget krav på registrering eller förvaring
av testamente, men det är en viktig handling som bör
förvaras på ett säkert ställe. Det är också klokt att
datera testamentet, så att det blir tydligt för alla vilket
testamente som är det senaste. Och det är bra om dina
närstående vet om att du har skrivit ett testamente.

Jag har redan skrivit ett testamente
men skulle nu vilja testamentera pengar
till Sjöräddningssällskapet. Går det?
Ja, det går. Du kan som sagt alltid återkalla ett tidigare
testamente och upprätta ett nytt. Om du vill testamentera egendom till Sjöräddningssällskapet, men
för övrigt vill att ditt tidigare testamente ska fortsätta
gälla, kan du göra ett tillägg. Tänk på att tillägget måste
uppfylla samma formkrav som ett helt nytt testamente
för att vara giltigt.

Finns det begränsningar för hur mycket jag
kan testamentera till Sjöräddningssällskapet?
Ja. Har du bröstarvingar, dv s barn, barnbarn, barnbarns

barn o s v, så ärver de alltid hälften av din egendom.
Den andra hälften kan du då välja att testamentera till
Sjöräddningssällskapet. Om du ändå skulle testamentera
all din egendom till någon annan än bröstarvingarna
måste dessa klandra testamentet inom sex månader från
det att de delgivits det, för att få ut sin laglott.

Var kan jag få hjälp med att upprätta
mitt testamente?
Använd gärna någon av de fyra testamentesmallar som
vi har tagit fram för den som önskar testamentera egendom till Sjöräddningssällskapet. Vill du ha mer hjälp med
att utforma ditt testamente kan du ringa Sjöräddnings
sällskapet (031-761 62 00) och få tips om hur du går vidare.
Du kan också vända dig till en jurist med inriktning på
arvs- eller familjerätt. Vissa banker och större begravnings
byråer kan hjälpa till med testamenten.

