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1. Svensk förening för klinisk neurofysiologi (SFKNF) ska ha en hemsida på Internet. 
Hemsidan riktar sig dels till föreningens medlemmar och dels till andra som vill komma i 
kontakt med föreningen eller som behöver ta del av dokument som föreningen står bakom och 
har på hemsidan. 
2. Det skall finnas två hemsidesansvariga varav minst en skall sitta i styrelsen.  
3. Styrelsen utser vilken av styrelsemedlem som är hemsidesansvarig. 
4. Ytterst ansvarig för beslut om hemsidans innehåll och verksamhet är styrelsen. Om 
årsmötet beslutat att ett dokument eller en länk skall läggas ut på eller tas bort från hemsidan 
kan så ske.   
5. Styrelsen kan besluta att ett dokument eller en länk skall läggas upp eller tas bort från 
hemsidan. 
6. Följande dokument och länkar finns det via principbeslut i styrelsen möjlighet för en 
hemsidesansvarig att lägga upp vid behov, utan att ett styrelsebeslut måste tas i varje enskilt 
fall: 
                      I) Justerade årsmöteshandlingar samt därtill hörande dokument 
(verksamhetsberättelser, revisionsrapport m.m.) 
                      II) Information om av föreningen ordnade utbildningsdagar och årsmöten, 
kallelser m.m. 
                      III) SK-kurser som riktar sig till blivande kliniska neurofysiologer inklusive 
föreningens egna kurser. 
7. Hemsidesansvarig eller extern hemsidesansvarig kan på egen hand rätta till uppenbara 
stavfel m.m. på hemsidan. 
8. Hemsidan skall vara fri från reklam. 
9. Hemsidan skall inte innehålla dokument, länkar eller texter som ger intrycket att föreningen 
som helhet tar ställning i en fråga där så inte är fallet. 
10. Hemsidan skall inte innehålla funktioner som lägger till eller visar oönskade länkar eller 
annat innehåll från tredje part som föreningen inte har kontroll över. 
11. Material skall inte läggas ut på hemsidan om det kan strida mot lagen att göra så. I första 
hand gäller detta upphovsrättslagen (1960:729) och personuppgiftslagen (1998:204). 
12. I de fall då styrelsen eller hemsidesansvarig finner att delar av ett dokument avsett för 
publicering på hemsidan kan strida mot lagen (t ex upphovsrättskyddade bilder som inte är 
nödvändiga för dokumentets syfte) kan dessa tas bort eller bytas mot jämförbart material som 
är tillgängligt under en fri upphovsrättslicens efter kontakt med den som sänt in dokumentet 
för publicering. 
13. Dokument som en medlem önskar upplagda på hemsidan skall tillsändas den 
hemsidesansvarige som sitter i styrelsen. Om dokumentet är sådant att det faller under punkt 6 
ovan kan det därefter läggas upp. Dokument eller länkar som är tveksamma ska i första hand 
diskuteras inom styrelsen. 
  


