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Dokumenthantering och websidor 

Lagring, sekretess, publicering och arkivtid 

 

1 Inledning 
Här anges hur vi ska lagra och publicera information som finns elektroniskt eller på papper. För 
information som inte anges i detta dokument ska normal personlig hänsyn visas vid publicering på 
SAIK:s hemsidor, anslagstavlor eller annan plats som förknippas med SAIK. 

Vissa dokument och viss information måste hanteras enligt lagar, regler vilka här förtydligas med 
våra krav inom SAIK. För att underlätta hela föreningens verksamhet ska samtliga dokument 
finnas elektroniskt arkiverade. Varje medlem och funktionär ska kunna hantera klubbinfo oavsett 
var man är. Måste dokument pga. legala krav finnas som papper ska även en elektronisk kopia 
finnas. 

Som princip ska minst 2 personer ha full tillgång till varje system, arkiv eller annan lagring. Även 
när man vill begränsa behörigheten ska det ändå finnas backup som kan hantera verktyget vid 
semester eller andra orsaker till att huvudansvarig inte kan sköta hanteringen. 

2 Arkivering och publicering av dokument och annan information 
 

 

Informationsslag Sekretess Arkiv och arkivtid Publicering 

Verksamhetsberättelse, 
Årsmötesprotokoll, 
Konstituerande 
styrelsebeslut,  
Stadgar 

Tillgänglig för alla 
klubbmedlemmar, 
sponsorer, o.likn. Dock 
ska personnummer inte 
synas i publicerade 
dokument 

Original i Styrelsens e-
arkiv, 7 år. 

Signerat pappers-
original i Arkivskåp 
VIP, 7 år 

Pdf av aktuell signerad 
version på klubbens 
externa hemsida 

Klubbens interna regler 
och instruktioner 

Tillgänglig för berörda 
klubbmedlemmar 

Original i ansvarig 
verksamhets e-arkiv, 1 
år 

På aktuella interna 
hemsidor efter behov 

Lathundar, guider, 
beskrivningar, etc. 

Bestäms av den som tar 
fram dokumentet 

Inga arkivkrav Inga krav 

Presentation av 
klubben, sektionen, 
arrangemang, medlem, 
etc. 

Bestäms av den som tar 
fram dokumentet 

Inga arkivkrav 

 

På externa och interna 
hemsidor, affischer, 
trycksaker mm 
beroende på syfte 

Protokoll styrelse och 
sektionsstyrelse 

Tillgänglig för styrelse 
och revisorer 

Original i resp styrelses 
e-arkiv, 1 år 

På aktuella interna 
hemsidor efter behov 

Historisk info som 
resultat och personliga 
rekord 

Bestäms av den som tar 
fram dokumentet 

Lämpligen så att det 
kan bevaras för alltid 

 

På externa och interna 
hemsidor, affischer, 
trycksaker mm 
beroende på syfte 
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Informationsslag Sekretess Arkiv och arkivtid Publicering 

Bokföring och dess 
underlag som fakturor, 
utgiftsunderlag, mm, 
Deklaration  

Tillgänglig för styrelse 
och revisorer, samt 
aktuella delar till 
projektledare och 
berörda  

E-original i DiNumero 
Fortnox och/eller 
SportAdmin, 7 år.  

Pappersoriginal 
adresserade till SAIK i 
Arkivskåp VIP och 
kopia i DiNumero 
och/eller Fortnox, 7 år 

Ska inte publiceras 

Avtal med externa 
parter t.ex sponsorer, 
anställda 

Tillgänglig för styrelse 
och revisorer, samt 
berörda projektledare 
och andra 

Original i styrelses e-
arkiv, 1 år efter avtalets 
upphörande 

Signerat pappers-
original i Arkivskåp 
VIP, 1 år efter avtalets 
upphörande 

Ska inte publiceras 

Medlemsinformation Tillgänglig för 
medlemmar enl regler i 
medlemsregistret 

Register i SportAdmin Ska inte publiceras 

Elitkontrakt med 
medlem 

Tillgänglig för aktuell 
sektionsstyrelse 

Original i 
sektionsstyrelses e-
arkiv, 1 år efter avtalets 
upphörande 

Signerat pappers-
original i Arkivskåp 
VIP, 1 år efter avtalets 
upphörande 

Ska inte publiceras 

 

Med arkivtid menas innevarande år samt angivet antal år. Detta styrs bl.a av lagar för avtal och 
revision samt av Skatteverkets regler. 

3 Arkivplatser 
Följande arkivplatser är definierade 
▪ Arkivskåp VIP – detta finns för fysiska dokument, styrelsen har access 
▪ Styrelsens e-arkiv – egen folder i dropbox.com, styrelse och revisorer har access 
▪ DiNumero – vårt attest och konteringssystem för utbetalningar, styrelsen har access 
▪ Fortnox – vårt bokföringssystem, styrelse och revisorer har access 
▪ SportAdmin – vårt medlemsregister, flera olika accessnivåer 
▪ Sektionsstyrelses e-arkiv – anges av resp styrelse, sektionsstyrelse har access 

4 Websystem 
Flera olika system används för klubbens verksamhet. Minst  2 personer ska ha administrationsrätt 
till resp system. Dessa ska sinsemellan sig dela på kunskap om lösenord mm som kan vara 
aktuellt. Klubbens styrelse ska ha register över systemen, leverantör, supportavtal samt de 
personer (inom SAIK) som är administratörer. 


