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A. Ansvarig utgivare, PUL och andra  
 
1. Ansvarig utgivare 
 Ansvarig utgivare för Hälsinglands Badmintonförbunds hemsida är alltid ordförande 
 för Hälsinglands Badmintonförbund. Denne väljs i enlighet med förbundets stadgar. 
 
2. Webbansvarig 
 Hälsinglands Badmintonförbunds styrelse utser webbansvarig och publicist med avseende 
 på förbundets hemsida. Denne behöver inte vara medlem av HBF:s styrelse. Uppdraget 
 gäller tills vidare till dess att ny ansvarig utses av styrelsen. 
 
3. PUL 
 I Hälsinglands Badmintonförbunds stadgar, § 27, sägs följande om behandling av enskilda 
 medlemmars personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). 
 " XX har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen registrerar och på annat sätt be- 
 handlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens 
 eller förbundets verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens 
 eller förbundets hemsida, ävensom tillhandahålls föreningens eller förbundets samarbets- 
 samarbetspartners." 
 
 Vid framställan av personuppgifter som inte är att hänföra till distriktets eller föreningarnas 
 normala verksamhet ska alltid den enskilde medlemmens medgivande inhämtas innan 
 publicering kan ske.  
 
4. Bildpublikation 
 Bilder tagna med syfte att publiceras på HBF:s hemsida behöver inget övrigt godkännande. 
 Vid alla övrig publikation gäller att det är ett brott mot upphovsrättslagen om inte upphovs- 
 mannens godkännande först inhämtas. 
 
5. Referat 
 I enlighet med tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihetslagen (YGL, 1991), står 
 det publiceringsansvarig fritt att skriva om vad som helst och vem som helst, under förut- 
 sättning att det ryms inom ramen för distriktets verksamhet. I enskilda referat och artiklar 
 ska aldrig anges personuppgifter så som personnummer eller adressuppgifter. Detta gäller 
 även offentligt valda personer såsom ledamöter av styrelsen eller andra arbetsgrupper. 
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B. Dokumentation  
 
1.  Innehåll ansvar 
 För all dokumentation på hemsidan är ansvarig utgivare också ansvarig för dess riktighet. 
 Det är alltid den ansvarige utgivarens ansvar att kontrollera riktigheten i publicerat material 
 och svara för dess innehåll. 
 
2.  Arkiveringstid för dokumentation på HBF:s hemsida 
 
 HBF styrelse har upprättat ett arkiveringssystem över hur länge information och data ska 
 sparas på hemsidan. 
 
 
 Årsberättelse/Verksamhetsberättelse sparas i 20 år. 
 Årsmötesprotokoll sparas i 5 år. 
 Styrelseprotokoll sparas i 2 år. 
 Regionkonferensprotokoll sparas i 5 år. 
 Stadgar sparas endast som den senaste versionen. 
 
 DM-resultat sparas i 5 år. 
 Top 12 - Top 8 resultat sparas i 2 år. 
 Ungdomsseriens resultat mm sparas i 10 år 
 HT-spelen resultat mm sparas i 10 år 
 Skol-DM resultat sparas i 5 år. 
 Serietabeller sparas för de 5 senaste säsongerna 
 
 NSP (Norrlands Stora Pris) sparas för alltid 
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C. Nyheter 
 
1.  Inledning 
 I denna del av HBF:s webbpolicy regleras vad som ska betraktas som nyhet och därmed 
 också kunna publiceras som sådan. Med den nya plattformen ”Idrott Online” presenteras 
 inte längre distriktsnyheter med automatik som nyhet på Badminton Swedens hemsida. 
 
 
2.  Klassificering av nyheter 
 Vi definierar här upp vad som ska kunna publiceras som en nyhet: 
  a) All (inbjudan till) utbildning som arrangeras av HBF. 
 b) Utbildning som arrangeras av enskild förening, men är öppen (vänder sig till) alla 
     föreningar i distriktet. 
 c) Lägerverksamhet som anordnas/arrangeras av HBF. 
 d) Läger som arrangeras av enskild förening, men är öppen för spelare från alla föreningar 
     i distriktet. 
 
 ea) Om Hälsingland har serielag som spelar i Elitserien/Superettan och har match. 
 eb) Serielag i Hälsingland, oavsett serie, som har hemmamatch/hemmasammandrag. 
 fa) Seriesegrare oavsett division = referat. 
 fb) Serieresultat när serien är färdigspelad = omnämnande. 
 
 g) Hälsingespelare som blir elitklassad. 
 h) Semifinal vid enskild elitklasstävling. 
 i)  Vinst i A-klasstävling. 
 j)  8:delsfinal eller bättre vid senior-SM. 
 k) Kvartsfinal eller bättre vid ungdoms-SM. 
 l)  Semifinal eller final vid Svenska Cupen eller riksklass. 
 m) Bland de tre främsta i "Norrlands Stora Pris". 
 n)  Referat från distriktets egna nationella tävlingar (Enångers... och Hudik Cup). 
       Bästa klubb. 
 o)  Referat från DM. Bästa klubb. 
 
 p) Årets spelare och årets ledare i Hälsingland. 
 
 q) SBF-arrangemang som är av intresse för distriktets medlemsföreningar eller dess 
     enskilda medlemmar. (T ex årsmöte, konferenser, utbildningar eller cleanics). 
 
 r) Jubilar 1 - 10, 20 år etc inom HBF 
 s) Avtackning av ordförande, styrelseledamot, revisor eller annan inom HBF. 
 t) Jubilar 2 - Mångfalt antal år inom enskild förening. [Endast på uppdrag av föreningen]! 
 u) Jubilar 3 - Fyller jämna år (40, 50, 60, 70 etc). [Endast på uppdrag av föreningen]! 
 v) Dödsfall som avser person som har eller har haft stor betydelse för badmintonsporten i 
      Hälsingland. 
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D. Uppdatering av webbpolicy 
 
1. Uppdatering och revision av webbpolicy 
  
 1.1) Den ansvarige utgivaren är tillsammans med den som av Hälsinglands Badminton- 
  förbunds styrelse har utsetts tillwebbansvarig och publicist, ansvarig för uppdatering 
  och revision av förbundets webbpolicy. 
 
 1.2) Mindre förändringar, tillägg och justeringar behöver under verksamhetsåret inte 
  godkännas vid något styrelsemöte, men ska alltid delges styrelsen. 
 
 1.3) Styrelsen har vid större uppdateringar/revidering av webbpolicyn att lägga en 
  proposition till HBF årsmöte. Uppdaterad/reviderad webbpolicy ska därefter 
  godkännas av HBF årsmöte. 
 
 1.4) Uppdaterad version, godkänd av HBF årsmöte, får ett uppdaterat versionsnummer. 
  Det är första siffran i versionsnumret, 2.X. 
 
  Uppdaterad release får ett uppdaterat releasenummer, X.2. 


