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Granskat och godkänt av Datum för godkännande Version

Styrelsen FuGK 2021-03-31 Rev 8

Dokumentationspolicy på Fullerö GK
Allmänt
När vi använder datorer är det viktigt att dokument lagras på ett sätt som gör det möjligt och 
enkelt för alla att hitta dokument som de behöver. Detta görs genom att lagra dokumenten 
enligt ett gemensamt system där filnamn och dokumentidentiteter används enligt 
förutbestämda regler, allt för att underlätta dokumentsökning.

Det är också viktigt att dokumenten ges en acceptabel kvalitet vad gäller både utseende och 
innehåll. Detta dokument rekommenderar hur dokument skrivna i klubbens namn skall se ut, 
dess identiteter, filnamn i digital form etc. 

Alla dokument bör sparas i en genomtänkt filstruktur på för ändamålet avsedd plats Detta är 
särskilt viktigt för att säkerställa att backup sker kontinuerligt.

Dokumentens utseende, dokumenthuvud, mallar, text
Dokument som skrivs för klubben bör ha klubbens typiska utseende. Enklast är att använda 
de typdokument som styrelsen har godkänt. Dessa har ett dokumenthuvud på första sidan, 
som bör vara standard. Sidan två och efterföljande har ett enklare huvud, som endast 
innehåller identiteten och sidnummer. Se bifogade exempel nedan.
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0. Innehåll

Granskat och godkänt av Datum för godkännande Version

Styrelsen FuGK 20xx-yy-zz Rev 1

Huvud sid 1
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Huvud sid 2 och följande

Typdokument/mallar
Ett antal typdokument/mallar har tagits fram. Typdokumenten/mallarna återfinns på för 
ändamålet avsedd plats. 
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Typdokumentet öppnas och ”sparas som” med sitt nya filnamn innan man lägger in sin text. 
Se nedan hur dokumentidentiteter och filnamn skapas.

Vad gäller textens utseende rekommenderar vi fonten Arial, men alla Microsofts 
standardfonter är tillåtna. 

Dokumentidentiteter
Alla dokumentidentiteter och filnamn, är sammansatta av två eller flera delidentiteter varav 
en i regel är det datum då dokumentet skrevs eller mötet skedde. Speciellt för 
styrelseprotokollen är att de även har ett löpnummer för året, No x. Detta är ett krav från 
revisorerna. Så är t ex: P-S 20060116 No 1 styrelseprotokollet från mötet 20060116, vilket är
protokoll nummer ett för år 2006. 

OBS! Eftersom vi genomgående använder olika huvuden för första sidan 
och de följande måste man lägga in det unika dok-id även på en av de 
följande sidorna.

Typ av dokument
Typ av dokument Typdokume

nt
Id-del 1 Id-del 2 Id-del 3 Id-del 4

Protokoll Protokoll.doc P- Verksamhet Datum Löpnr
Kallelse Kallelse.doc K- Verksamhet Datum Ev löpnr
Meddelande Meddelande.doc M- Verksamhet Datum Ev text
Avtal Avtal.doc A- Verksamhet Datum/år Ev text
Verksamhetsberättels
e

V-berättelse.doc Vb- Verksamhet År

Verksamhetsplan V-plan.doc Vp- Verksamhet År
Rapport Rapport.doc R- Verksamhet Datum Ev text
Verksamhetshandbok V-handbok.doc VHB- Flik enl 

innehållsfört.
Text om 
innehållet

Övriga dokument Meddelande.doc Ö- Verksamhet Datum

Typ av verksamhet, id-del 2 enligt nedan, överensstämmer i huvudsak med klubbens 
resultatenheter i kontoplanen.

Typ av verksamhet (Identitet del 2 enl. ovan). 

Verksamhet/

Resultatenhet

Id-del 2 Dok-id (exempel) Filnamn (exempel)

Styrelse S P-S 20190220Nr3 P-S20190220Nr3.<filtyp>
Banchef BC R-BC 20210101 R-KC20210101.<filtyp>
Klubbchef KC M-KC 20210101 M-KC20210101.<filtyp>
Support/Administration SA R-SA 20210101 R-SA20210101.<filtyp>
Bankommitté BK P-BK 20210101 P-BK20210101.<filtyp>
Damkommitté DK P-DK 20210101 P-DK20210101.<filtyp>
Junior-& Elitkommitté JeK K-JEK 20210101 K-JEK20060110.<filtyp>
Medlemskommitté MeK P-MeK 20210101 P-MeK20060110.<filtyp>
Marknadskommitté MaK P-MaK 20210101 P-MaK20060110.<filtyp>
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Veterankommitté VK Vb-VK 20210101 Vb-VK20210101.<filtyp>
Tävlingskommitté TK Vp-TK 20210101 Vp-TK20210101.<filtyp>
Arbetsmiljökommitté AMK Vp-AMK 20210101 Vp-AMK20210101.<filtyp>
Fullerö Maskinservice FM R-FM 20210101 R-FM20210101.<filtyp>
Anläggning A R-A 20210101 R-A20210101.<filtyp>
Pro/Idrott Pro A-Pro 20210101 R-Pro20210101.<filtyp>
Verksamhetshandbok VHB R-VHB 20210101 R-VHB20210101.<filtyp>
Övrig verksamhet Öv M-Öv 20210101 M-Öv20210101.<filtyp>

Filbeteckning
Ur söksynpunkt ska filbeteckningen innehålla dokumentidentiteten. Om man påträffat ett 
dokument med ett dokument-id underlättas sökandet av filen eftersom filnamnet innehåller 
samma uppgifter som dok-id. I exemplen ovan är t ex P-S 20060116 No1.doc ett 
Worddokument. Samma filnamn P-S20060116No1.pdf är motsvarande Acrobat pdf-version. 
Filstukturen där filerna lagras ska också spegla dokumentidentiteterna.

För anställda gäller att vissa dokument kan lagras datorn under namn man valt själv. Det bör 
dock uppmuntras att viktiga dokument som ska lagras för framtida bruk, lagras på servern för
att backup ska kunna ske.

Verksamhetshandboken, VHB
Dokument i Verksamhetshandboken får en speciell identitet, t ex VHB 1.4 Dok-hantering. 1.4
är här dess fliknummer och placering under fliken enligt innehållsförteckningen.

Revisionshantering
Om flera personer arbetar med samma dokument bör man använda någon form av 
revisionshantering så att ändringar inte kommer bort i hanteringen och felaktiga versioner 
distribueras och används.

För VHB-dokument skall följande metod användas:
Så fort en ändring görs ges dokumentet en decimalsiffra i huvudets versionsfält, t ex Rev 4,1.
Samma siffra skall även finnas i filnamnet, dvs i detta fallet VHB 1.4 Dok-hantering4,1.doc. 
Denna decimalsiffra räknas upp vid varje ändring som distribueras till någon annan än den 
som ändrar. I utgåvan tas decimalsiffran bort. Utgåvan i detta fall blir således Rev 4, och 
filnamnet VHB 1.4 Dok-hantering.doc (som alltid). Revisionssiffran räknas alltid upp om 
dokumentet ändrats i den nya utgåvan. Den visar således hur många utgåverevisioner som 
gjorts av dokumentet.

Godkännaderegler
Alla nya VHB-dokument skall granskas och godkännas av styrelsen dokumenterat i ett 
styrelseprotokoll. Datum för godkännandet skall framgå i dok-huvudet. Vid mindre ändringar 
och uppdateringar godkänner VHB- (kvalitetssäkrings-)ansvarige och datumet i dok-huvudet 
blir samma som utgåve- och vårårsmötesdatumet.
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