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Behörighet och nyckelpolicy för OK Tyrs anläggningar
Denna policy beskriver hur behörigheter och tillgång till OK Tyrs lokaler och förråd hanteras.
1.
Generell behörighet
Alla medlemmar med betald medlemsavgift för innevarande år, har behörighet till OK Tyrs lokaler och
förråd. Behörigheten gäller från och med det år medlemmen fyller 17 år. Registret över behörigheter
revideras årligen (efter årsmötet) och för de personer som inte uppfyller behörighetskriterierna vid det
tillfället, fråntas sin behörighet och ska lämna tillbaka eventuellt utdelade nycklar och RFID-taggar.
Hantering av personuppgifter sker i enlighet OK Tyrs Integritetspolicy som finns på www.oktyr.se.
2.
Tillträde
Behöriga har normalt sett tillträde till föreningens lokaler och förråd, antingen med egen eller lånad nyckel.
Det finns dock omständigheter som kan begränsa tillgången. Exempelvis vid arrangemang, uthyrning,
sekretess eller annan typ av nödvändig begränsning. Begränsningarna varierar beroende på lokal och
tillfälle.
3.
Personliga nycklar och RFID-taggar
Behöriga personer har möjlighet att kvittera ut egen nyckel och/eller RFID-tagg. Detta styrs utifrån vilket
behov personen i fråga har. Nedan finns lokaler och förråd listade med information vad som gäller för
respektive utrymme.
Byggnad
Tyrstugan
Tyrstugan
Tyrstugan
Tyrstugan
Tyrstugan
Förråd 1
Förråd 2
Förråd 3
Förråd
Förråd

Utrymme
Samlingsrum
Omklädning Dam
Omklädning Herr
Kontor
Kontor, Dataskåp
Tävlingsförråd
Kommittéförråd
Kallförråd
Garage
Virkesförråd

RFID tagg
X (1)
X (1)
X (1)

Nyckel
X (2)
X (2)
X (2)
X
X
X
X
X
X
X

Kod
X (3)
X (3)
X (3)

Beslut angående tillträde
Nyckelansvarig
Nyckelansvarig
Nyckelansvarig
Nyckelansvarig
OL Data
OL Tävling
Sammankallande för resp. kommitté
Sammankallande för resp. kommitté
Fastighetskommittén
Sammankallande för resp. kommitté

Notering (1), Alla personer med generell behörighet har möjlighet att kvittera ut en RFID-tagg mot en
depositionsavgift. För de personer som inte är behöriga kommer utdelad RFID-tagg inaktiveras.
Notering (2), Utdelning av huvudnyckel till Tyrstugan kommer vara mycket begränsad
Notering (3), Utdelning av Kod kommer vara mycket begränsad
4.
Depositionsavgift
En depositionsavgift på 300kr betalas i samband med utlämning av RFID-tagg och/eller nycklar. Avgiften
återfås när samtliga RFID-taggar och nycklar lämnats tillbaka. Vid borttappad RFID-tagg eller nyckel
förfaller depositionsavgiften.
5.
Nyckelansvarig
Det finns utsedda nyckelansvariga som är ansvariga för:
Utdelning och registrering av nycklar och RFID-taggar
●
●
Samverka med kommittéer, sektioner och styrelse angående behov
●
Förvaltning och revision av behörighetsregister
●
Insamling av inlämnande nycklar och RFID-taggar
●
Datum:

Nycklar:

RFID-tagg:

Namn:

Sign. deposition:

Underskrift:

Sign. utlämning:

