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Rutin för Verksamhetshandboken, VHB

Allmänt
Klubbens verksamhetshandbok (här förkortat till VHB) skall beskriva hur verksamheten i 
organisationen bedrivs, Vad som görs och hur det görs (rutiner), vem som gör det, vem som 
har ansvaret, vilka befogenheter man har. Denna instruktion, Rutin för 
verksamhetshandboken, beskriver hur vi vill att den skall tas fram, hur den skall hållas 
uppdaterad och hur den skall göras tillgänglig. Vi vet ju att förändringar hela tiden kommer att
ske, vilket innebär att ingående dokument snabbt kan bli inaktuella om de inte uppdateras. 
Styrelsen har det fulla ansvaret för verksamhetshandboken som tillika är klubbens 
kvalitetssystem.

Det är av vikt att dokumenten finns tillgängliga för alla som behöver dem. Rätt information till 
rätt person vid rätt tillfälle är visionen.

Underhåll och uppdatering av VHB
VHB skall genomlysas minst en gång per år. Ansvarig för att detta sker är den av styrelsen 
utsedde kvalitetssäkringsansvarige i klubben. Alla ändrade dokument skall ges en uppräknad
revisionssiffra. Vid väsentliga ändringar kan de åter formellt godkännas av styrelsen, alt. av 
styrelsen utsedd VHB-grupp, genom en notering i ett styrelse-/VHB-protokoll liksom alla nya 
dokument, Vid mindre justeringar behöver de ej på nytt passera styrelsen. De ges då det 
godkännandedatum, som också är datumet för utgivandet, dvs vårårsmötet. Enskilda 
dokument kan vid behov uppdateras omgående och om det är en större förändring skall 
styrelsen godkänna det uppdaterade dokumentet

Fig.: VHB-processen

En reviderad och av styrelsen godkänd VHB skall finnas klar till vårårsmötet för att därefter 
distribueras till samtliga styrelseledamöter, suppleanter, kommittéordföranden, anställda och 
andra nyckelpersoner i klubben. Originalen lagras på klubbens server. 

VHBs användning i klubben
Samtliga anställda, styrelsemedlemmar och kommittéordföranden ansvarar för att avsnitt 
som berör dem efterlevs. Om de visar sig svåra eller olämpliga att efterleva åligger det var 

VHB-
ansvarig/-
a 
uppdatera
r o 
granskar

Styrelse
n eller 
VHB-
grupp 
granskar 

Styrelsen 
eller VHB-
grupp god-
känner

Hemsidan
för FuGK 
+ server

OK

Ej 
OK

Nya och 
ev bef. 
dokument



Dokument Id: VHB 2.6.2 Sida 2 (2)
 
och en att ta initiativ till förändringar av VHB. Dessa ändringsförslag lämnas till den 
kvalitetssäkringsansvarige i klubben eller till styrelsen.
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