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Riktlinjer för villaföreningens Lindegårds webbplats
Antagna av styrelsen den 9 november 2011

Grundläggande policy
Webbplatsen ska ge aktuell information till medlemmarna om föreningens verksamhet, kommande
aktiviteter och vad som händer i området. Den ska också innehålla bakgrundsinformation om
föreningen samt om området Enskede gård.
På webbplatsen ska det endast finnas föreningsrelaterad information eller sådant som har
anknytning till Enskede Gård.
Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för webbplatsen medan en webbredaktion (se
nedan) svarar för det löpande arbetet. I sista hand avgör föreningens ordförande vad som publiceras
(”ansvarig utgivare”).
Informationen på hemsidan och tidningen Lindegårdsnytt samordnas och ska komplettera varandra.
Personuppgiftslagen måste beaktas.

Vem gör vad?
Föreningens styrelse utser en grupp webbredaktörer – webbredaktion – som tillsammans planerar,
skriver och administrerar webbplatsen. Webbredaktionen ska ha ett löpande samarbete med
föreningens ordförande.
Webbredaktörerna ska också samarbeta med redaktionen för Lindegårdsnytt så att de båda
informationskanalerna kan samordnas och komplettera varandra.
Webbredaktionen har alltid rätt att ändra eller bearbeta material som sänds eller inlämnas till
redaktionen. Detta görs så långt som möjligt i samråd med skribenten. Webbredaktionen kan alltid
göra smärre ändringar på egen hand.
Den som är ansvarig för någon av föreningens arbetsgrupper (motsvarande) ska kunna lägga ut och
uppdatera information på sina respektive sidor (i samarbete med ordförande och webbredaktion).
En generell genomgång och uppdatering av webbplatsen ska göras av webbredaktionen två gånger
per år (april och oktober).
Kostnaden för föreningen webbplats ingår i föreningens årsbudget. Webbredaktionen ansvarar för
budgetunderlag.

Vad ska finnas på webbplatsen?
Följande sidor och rubriker bör finnas.
Startsida
Om föreningen
Enskede gårds och föreningens historia
Lindegårdsnytt¨
Grannsamverkan
Arbetsgrupper
Nyttiga länkar
2011-11-09
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Startsidan
Startsidan innehåller aktuell information för föreningens medlemmar.
En ruta med kort information om föreningen ska alltid finnas (fast information). Det bör också
finnas bilder på startsidan, som byts ut vartefter. Vidare ska det finnas information om kommande
möten och aktuella händelser, skrivelser och annat av gemensamt intresse. Informationen kan
presenteras i form av en kort sammanfattning med länk till en mer utförlig information.
Om föreningen
Här finns information om föreningen och dess verksamhet.
Styrelsen och andra funktionärer
– Kontaktuppgifter till styrelseledamöter, webbredaktion, samordnare för grannsamverkan,
valberedning, revisorer.
– Förteckning över arbetsgrupper (motsvarande)
Protokoll och skrivelser
– Protokoll från senaste års- och höstmöten,
– verksamhetsberättelser,
– aktuella skrivelser från föreningen m.m.
Stadgar m.m.
– Föreningens stadgar
– Andra regler och riktlinjer såsom regler för regler för förvaring och hantering av
villaföreningens handlingar och riktlinjer för webbplatsen
Enskede gårds och föreningen Lindegårds historia
Här samlas information om Enskede gårds och föreningens historia från starten och till idag,
huvudsakligen i form av länkar, som förses med kort introduktion.
Lindegårdsnytt
Kort presentation av föreningens tidning Lindegårdsnytt
Länkar till de senaste årgångarna av Lindegårdsnytt i pdf-format.
Nyttiga länkar
På denna sida samlas länkar och annan nyttig information, till exempel felanmälan, polis,
eldningsveckor, länkar till hembygdsförening och grannföreningar.
Vi bör inte lägga inte ut något som kan anses vara reklam för affärer, restauranger och annan
kommersiell service i området i form av länkar eller kontaktuppgifter.
Grannsamverkan
Beskrivning av grannsamverkan
Namn och kontaktuppgifter till föreningens grannsamverkare (kontaktpersoner)
Områdesindelning (karta)
Länkar till polisens sidor om grannsamverkan m.m.
Arbetsgrupper
Innehåller information om och från föreningens arbetsgrupper (kan variera över tiden)
Översikt över arbetsgrupper (motsvarande) med samordnare och medlemmar
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