Vi räddar liv
till sjöss.
Om att
testamentera till
Sjöräddningssällskapet.

S

jöräddningssällskapet är en ideell förening som är
helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer.
Vår uppgift är att rädda liv till sjöss, och det har vi gjort i
över hundra år utan en krona från staten.
I den här broschyren får du veta mer om vårt arbete –
och hur du gör om du vill te stamentera en gåva till oss.

Att skriva sitt testamente är inte
självklart. Bara att fundera över
vad som händer den dag man dör
känns naturligtvis väldigt abstrakt
för de flesta. Men har du inget tes
tamente bestämmer lagen hur dina
tillgångar ska fördelas. Så om du
har önskemål om vem eller vilka
som ska ärva dig är det klokt att
göra din vilja tydlig för alla.

I början av 1900-talet insåg kust
bor och engagerade privatpersoner
att den svenska sjöräddningen var ett
riktigt skräckexempel. De startade
insamlingar till båtar och räddnings
stationer, och 1907 lades grunden till
Svenska Sällskapet för Räddning af
Skeppsbrutne. Medlemmarna ström
made till Sjöräddningssällskapet och
spreds längs hela den svenska kusten.
Sedan dess har vi undsatt mer än
25 000 fartyg och räddat över 70 000
människor i sjönöd. Vi står för 70 0/0 av
all sjöräddning i Sverige – fortfarande
utan en enda krona från staten.

Våra frivilliga sjöräddare lägger en
stor del av sin fritid på att öva, be
manna jouren och rädda liv till sjöss.
Till vardags arbetar de som läkare,
barnmorskor, säljare, snickare, lärare,
fiskare och allt möjligt annat. Men
när larmet går ska de vara i båten och
på väg ut ur hamnen på mindre än
15 minuter.
Eftersom vi är en ideell förening
sköter vi all sjöräddning med hjälp
av frivilliga och deras ideella insatser.
Så om du testamenterar en gåva till
oss kan du vara säker på att den till
största delen går till aktiv sjöräddning
och till vårt arbete med att rädda liv
till sjöss.

Din gåva används där den behövs
allra mest. Vi arbetar längs hela den
svenska kusten, så behovet av båtar
och utrustning varierar mycket mel
lan olika stationer. Om du väljer att
testamentera pengar eller egendom
till Sjöräddningssällskapet kommer vi
att använda dem där de gör allra mest
nytta. Tack vare dig kan vi göra ännu
fler och bättre insatser – och du bidrar
till ökad trygghet för alla som älskar
livet kring sjöar och hav.
Om du gärna vill rikta din gåva till
något speciellt, kan du göra det också.
I så fall är du mycket välkommen att
kontakta oss för att få veta mer om
vilka områden och projekt vi arbetar
med just nu.

,,

Att arbeta som vd för Sjöräddningssällskapet är fantastiskt.
Varenda dag har jag förmånen att samarbeta med våra
frivilliga sjöräddare och alla de positiva människor som engagerar
sig i vår verksamhet.
Vi har en lång historia att vara stolta över, och det tänker vi se
till att fortsätta vara i framtiden också. Men vårt arbete kräver
bra utrustning i form av båtar och annat material. Och vi är helt
beroende av gåvor för att verksamheten ska fungera. Vårt mål är
noll omkomna till sjöss – och våra sjöräddare tvekar aldrig när
det gäller att rädda liv. Men ju bättre utrustning de har, desto

större möjlighet har de att lyckas i svåra situationer. Under åren
har vi fått många fantastiska gåvor genom testamenten – pengar
som har använts till specialbyggda båtar, utrustning ombord och
utveckling av räddningsstationer. Den svenska kusten är lång, så
varenda krona är viktig för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete
med att rädda liv till sjöss.
På sjöräddning.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet.
Och vi är otroligt tacksamma för alla gåvor från människor runt
om i Sverige. Tusen tack för er hjälp!

,,

Rescue MinLouis i Fjällbacka är en
självrätande 12 meters räddnings
båt som kan gå i hög fart i riktigt
ruskväder. Som t ex i september
2007 när besättningen på Rescue
MinLouis räddade sex seglare i nöd
utanför Grebbestad. Det var kol
svart, regnigt och blåste vindar
över 23 meter per sekund. Men
sjöräddarna kunde ändå rycka ut i
34 knops fart och var på plats bara
tio minuter efter nödropet. Strax
därefter var alla seglarna i trygg
het. Vi kunde bygga Rescue Min
Louis tack vare ett mycket generöst
testamente. Båten är specialbyggd,
och har sedan 2006 varit ute på
totalt 618 räddningsuppdrag.

Räddningsstationen Möja grun
dades 1972 på ön Möja i Stockholms
skärgård. Idag finns här 24 frivilliga
som till vardags arbetar som bland
annat snickare, ambulansförare,
sjuksköterska, journalist, marknads
chef och lärare. De är alla utbildade
för att kunna rädda liv till sjöss och
när de har jour är de redo att vara
på plats i båtarna inom 15 minuter.
Från RS Möja gör vi ungefär 160
utryckningar varje år. Just nu finns
här fyra räddningsbåtar, en rescue
runner och ett miljöräddningssläp.
På sommaren ligger en av båtarna
på Värmdö för att snabbt kunna nå
ett större område.

Rolf Westerström,
vd Sjöräddningssällskapet

Även mindre gåvor gör stor nytta
eftersom våra frivilliga sjöräddare
är helt beroende av bra utrustning
för att kunna arbeta i alla väder. En
räddningsdräkt till exempel, kostar
ungefär 6 000 kronor att köpa in.
Med en sådan kan sjöräddarna ar
beta tryggt och säkert även när
havet är kallt. Räddningsdräkten
gör att man kan arbeta ungefär en
timme i nollgradigt vatten utan att
kroppstemperaturen sjunker mer
än två grader. Och det är förstås
helt avgörande när det handlar om
att rädda liv.

Advokatens råd om hur
du testamenterar.
När man har bestämt sig för att skriva ett testamente är det också viktigt hur
det skrivs och att det blir bevittnat på ett korrekt sätt. Sjöräddningssällskapet
har tagit fram fyra mallar som du är välkommen att använda om du vill testa
mentera till oss. Vill du veta mer kan du prata med din bank, eller ta kontakt
med oss på 077-579 00 90. Men redan här svarar advokat Raoul Svensson på
några av de vanligaste frågorna kring testamenten:
Hur mycket av det jag testamenterar
går till Sjöräddningssällskapet och hur
mycket försvinner till skatter?
Arvsskatten är avskaffad i Sverige sedan
2004. Det innebär att all egendom du testa
menterar till Sjöräddningssällskapet verkli
gen kommer föreningen till godo. Dessutom
är ideella föreningar befriade från reavinst
skatt. Om du till exempel testamenterar en
fastighet eller ett aktieinnehav till Sjöräddningssällskapet, kommer hela försäljnings
värdet för egendomen föreningen till godo.
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 testa
mentsvittnen. 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.

handling som bör förvaras på ett säkert
ställe. Det är också klokt att datera testa
mentet, 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.
Kan jag ändra mig om jag skulle komma
på att jag inte längre vill testamentera
pengar till Sjöräddningssällskapet?
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 tes
tamentet återkallas. I en sådan situation är
det viktigt att återkallelsen dokumenteras.
Jag har redan skrivit ett testamente
men skulle nu vilja testamentera pengar
till Sjöräddningssällskapet. Går det?

hälften av din egendom. Den andra hälften
kan du då välja att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Om du ändå skulle testa
mentera 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 Sjöräddningssällskapet (077-579 00 90) 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 begravningsbyråer kan hjälpa till
med testamenten.

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.

Är det något annat jag ska tänka på?

Finns det begränsningar för
hur mycket jag kan testamentera
till Sjöräddningssällskapet?

Det finns inget krav på registrering eller förvaring av testamente, men det är en viktig

Ja. Har du bröstarvingar, d v s barn, barn
barn, barnbarnsbarn o s v, så ärver de alltid

Raoul Svensson är advokat/partner på Advokatfirman Vinge och Sjöräddningssällskapets expert
på frågor kring testamenten och donationer.
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