
 

 

Informationspolicy för Skridskonätet 

Fastställd av fullmäktige att gälla från och med 2014-05-27 

Syftet med Skridskonätet är att utbyta information om allt som rör långfärdsskridsko och då första 
hand isinformation för att öka klubbmedlemmarnas möjlighet att göra fler, roligare och säkrare 
långfärdsskridskoturer.  Skridskonätet drivs ideellt och det är därför varje medlemsklubbs ansvar 
att aktivt stötta och underlätta insamlande och spridning av speciellt is- och turinformation på 
Skridskonätet. 

Målet är att så mycket som möjligt av all information skall vara tillgänglig för alla klubbmedlemmar 
men det finns undantag. 

- Isinformation innehåller alltid osäkerhetsfaktorer och därför krävs det av klubbmedlemmen 
att han eller hon har kunskap om vilka dessa faktorer är och också har fått kunskap om hur 
informationen skall tolkas.  
Klubbmedlemmar utan kunskap kan läsa den egna klubbens information utan fördröjning 
och andra klubbars information med fördröjning.  För personer som inte är medlemmar i 
någon klubb i Skridskonätet gäller ytterligare restriktioner. 

- Erfarenheter från incidenter med mera (avvikelserrapporter) delges bara personer i 
säkerhetsgruppen och lämnas inte vidare förrän all personinformation har tagits bort eller 
samtycke inhämtats 

 
All information på Skridskonätet är skyddad av upphovsrätten och får därför inte spridas vidare 
utan upphovsmannens godkännande. 

För att kunna lägga upp ändringar i menysystem, skriva artiklar och göra ändringar i systemet med 
mera finns olika behörigheter. Dessa sköts av respektive medlemsklubbs IT-ansvarige och av 
Skridskonätets utvecklingsgrupp 

 

 

Bilaga  
detaljerad plan för informationsspridning



Bilaga till Informationspolicy för Skridskonätet 

Detaljerad plan för informationsspridning 

Informationsslag Medlemmar Medlemmar utan introduktion Allmänheten 

Från egna klubben Från andra klubbar 

Isobservationer Ja Ja1 Efter 7 dagar Nej 

Isobs. för plogade/ 
konstfrusna banor 

Ja Ja Ja Ja 

Färdrapporter Ja Ja Efter 7 dagar Efter 7 dagar2 

Färdspår Ja Ja Efter 7 dagar Efter 7 dagar2 

Bilder Ja Ja Efter 7 dagar Efter 7 dagar 

Isnytt Ja Ja1 Efter 7 dagar Nej 

Turutlysningar3 Ja Ja Ja Nej/Ja3 

Skridskoatlas Ja Ja Ja Ja 

 

Vem som ska ha tillgång till epostlistor och turutlysningar avgörs från fall till fall av varje epostlistas 
adminstratör respektive den som gör utlysningen.   

Noter: 

1. Enskilda klubbar kan bestämma att andra villkor gäller för egna medlemmar utan 
introduktion. 

2. Enskilda klubbar kan bestämma att dess färdrapporter och färdspår inte görs tillgängliga för 
allmänheten alls. 

3. För turutlysningar gäller att alla medlemmar och medlemmar utan introduktion kan se alla 
klubbars turutlysningar, men anmälan till turer kan bara göras till den egna klubbens turer 
och de turer som den egna klubben blivit inbjuden till.  Enskilda klubbar kan bestämma att 
dess turer är tillgängliga för allmänheten eller inte är det.  


