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Förslag på avtal om utformning och skötsel av webbplats för STAs kretsar 

 

1. Uppdragets omfattning 

På uppdrag av och i samarbete med STA kretsnamn, organisationnr, ska NN, personnr, vara 

webbansvarig för klubben och i denna egenskap  

 

       Utforma 

 

       Tekniskt uppdatera och administrera 

 

Uppdatera och administrera innehållet, undantaget de sidor som anges i bilaga 1, på kretsens 

webbplats. 

 

2. Ägare av webbsidan och dess innehåll 

Webbplatsen och domännamnet xx.xx ägs av STA kretsnamn som också tillhandahåller 

serverplats/webbhotell.  

 

Allt material på webbplatsen ägs av STA kretsnamn. Kretsen har rätt att använda materialet så länge 

det upphovsrättsliga skyddet består. STA kretsnamn äger även rätt att ändra innehåll samt att överlåta 

rätten till webbplatsen och dess innehåll vidare.  

 

NN intygar att innehåll och layout inte kopieras från andra webbplatser samt att texter, bilder och 

annat material inte framtagits av annan utan att det skapas självständigt för klubbens webbplats.  

 

Om detta avtal sägs upp av någon av parterna, tillfaller allt material STA kretsnamn. I samband med 

att avtalet sägs upp åligger det NN att lämna från sig och att tillgängliggöra allt material och 

information samt alla uppgifter som krävs för att ha tillgång till webbplatsen i sin helhet. NN åtar sig 

att vara ny webbansvarig behjälplig så långt möjligt. 

 

NN innehar upphovsrätt till av henne/honom framställda illustrationer. Dessa får inte utan NN:s 

godkännande ändras eller användas på annat sätt än vad som skett inom ramen för avtalet  

 

3. Ansvar för webbplatsens innehåll (se även STAs rekommendationer för webbplatser)  

 

  Styrelsen  

 

Ansvarig utgivare  

 

4. Ersättning 

 

  NN erhåller X kronor/år för uppdraget enligt avtal. 

 

  NNs arbete är ideellt och ingen ersättning utgår förutom viss kostnadstäckning som regleras i 

bilaga 2. 

 

5. Avtalets giltighet 

Avtalet är upprättat i 2 exemplar och vardera parten erhåller ett exemplar vardera.  

Avtalet gäller från och med åååå-mån-dag och gäller för ett år. Uppsägningstiden för avtalet är Z 

månad/er. Avtalet förnyas med 1 år om inte någon av parterna har sagt upp det senast Z månad/er före 

avtalets utgång.  

 

…………………………………………….                .…………………………………………… 

  NN    Firmatecknare för STA kretsnamn  
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BILAGA 1  

1. UPPDRAGETS OMFATTNING 

När det gäller uppdragets omfattning kan det för båda parter vara en hjälp att tydligt komma överens 

om vad uppdraget omfattar och inte omfattar. Det kan till exempel gälla hur ofta och på vilket sätt 

webbplatsen ska uppdateras, hur länkar ska kontrolleras, vad NN kan lägga in för nyheter till exempel 

från STA utan att invänta tillstånd från styrelse/kontaktperson/ansvarig utgivare. Det kan också gälla 

begränsningar som att den som sköter webbplatsen till exempel inte har IT-ansvar för klubben. 

 

Uppdraget omfattar följande  

1.  

     

2.  

     

3.  

     

4.      

 

2. UNDANTAG I UPPDRAGETS OMFATTNING  

Det är viktigt är att specificera undantagen i uppdragets omfattning. En krets kan välja att till 

exempel specifika webbsidor ska utformas och/eller skötas av andra personer i klubben. I så fall bör 

detta anges tydligt i bilagan. Det behöver dock inte anges vilka som ska sköta dessa sidor i detta avtal. 

 

NN ska inte 

utforma 

 

följande innehåll på STA kretsnamn:s webbplats 

  

1.  

     

2.   

    

3. 

      

4.      

 

uppdatera  

följande innehåll på STA kretsnamn:s webbplats 

  

1.  

     

2.   

    

3. 

      

4.  

 

Signatur 

NN              STA 

Datum 
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administrera 

följande innehåll på STA kretsnamn:s 

  
1.  
     
2.   
    
3. 
      
4.  

   

Uppdraget omfattar INTE heller följande  
1.   
    
2.  
     
3.  
     
4.      
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Signatur 

NN STA 

Datum 
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BILAGA 2 
 
 
KOSTNADSTÄCKNING 
 

Parterna kan komma överens om att vissa kostnader till exempel skapande av illustrationer, inköp av program 

eller hårdvara ska bekostas av klubben. I vilka fall kostnadstäckning ska ske bör noga anges i bilaga. 

Följande kostnader som NN har för STA kretsnamn:s webbplats ersätts mot lämnande av kvitto eller 
faktura. 
  
1.   
    
2.  
     
3.  
     
4.      
 
 

 

Signatur 

NN STA 

Datum 
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Förklarande text 

Under del 1 (uppdragets omfattning) så kan flera alternativ väljas, medan det under punkt 3 (Ansvar 

för webbplatsens innehåll) och 4 (ersättning) endast ett alternativ ska väljas. 

STA kretsnamn  Namnet på föreningen/kretsen. Om det finns ett organisationsnummer bör det 

skrivas in 

NN  Namnet på personen som ska sköta webbplatsen. Skriv gärna in personnummer också. 

Webbansvarig (engelska Webmaster) Är helt eller delvis ansvarig för en webbplats, till exempel  

övergripande struktur och presentation av innehållet. Ibland delas uppgifterna upp på webbredakör, 

webbdesigner etcetera.  

Utforma  En webbplats grundläggande struktur, funktion och presentation (design/layout). Med 

design/layout menas det estetiska intrycket /synintrycket. Om en webbplats utformas på ett liknande 

sätt som en annan redan existerande webbplats kan det bedömas som ett intrång i layouten. 

Uppdatera och administrera  Med detta avses själva underhållet av webbplatsen. Innehållet behöver 

uppdateras vid behov och även administreras och förvaltas på bästa sätt.  

Webbplats  Med detta menas hemsida, sajt, webbsajt etc. Det är ett samlingsnamn för hela 

innehållet, till exempel texter, dokument, bilder, tjänster och multimedia som går att nå via www.  

Domännamn  Ett domännamn ger en webbplats ett unikt namn på Internet, www , och bör ha en 

naturlig koppling till klubbens namn/förkortning. Kallas även för URL och webbadress.  

Serverplats/webbhotell  En webbplats måste finnas på en webbserver, den måste ha en så kallad 

serverplats, för att synas på Internet. Ett webbhotell är en tjänst som tillhandahåller en webbserver. 

Ofta kan webbhotell erbjuda viss service till exempel statistik, registrera domännamn, e-post med 

adresser som hör till domänen.  

Upphovsrättsliga skyddet  Det rättsliga skydd som finns för intellektuella prestationer och 

kännetecken och som bygger på ett antal lagar och prejudikat som syftar till att ge ett skydd mot 

bland annat kopiering. Upphovsrättslagen (SFS 1960:729), upphovsrättsförordningen (SFS 

1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (SFS 1994:193) innehåller de viktigaste 

reglerna. Innehållet på en webbplats kan vara upphovsrättligt skyddat. Med innehåll menas texter, 

bilder, kartor, diagram, översättning av texter på andra språk med mera. Den som skapar ett sådant 

verk har ensamrätt till det och olovligt utnyttjande eller bearbetning är ett olagligt intrång. Skyddet 

för upphovsrätten gäller under upphovspersonens livstid och 70 år efter dödsåret eller, om 

upphovspersonen är okänd, 70 år från det att verket offentliggjorts. 

Upphovsrätt Upphovsrätt kan beskrivas som ensamrätt till det som en person skapat genom en 

intellektuell prestation till exempel en litterär text, en illustration, ett datorprogram eller grafik. 

Upphovsrätten börjar automatiskt gälla när ett verk har skapats. Det behövs alltså inte någon särskild 

registrering, märkning eller liknande. Ett annat ord som ofta används för upphovsrätt är engelskans 

copyright. 
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Firmatecknare  Den eller de som har rätt att underteckna kontrakt och fatta bindande 

överenskommelser å föreningens/klubbens vägnar. 

Uppsägningstiden  Den tid i förväg som den part (NN eller STA krets) som vill säga upp avtalet ska 

säga till den andra parten. Uppsägningstidens längd bestäms av parterna men brukar vanligtvis vara 1 

– 3 månader.  

Avtalet förnyas  När avtalet förnyas sker ingen förändring utav innehållet i avtalet utan det löper på 

oförändrat 1 år till. Om någon av parterna (NN eller STA krets) vill förändra avtalets innehåll måste 

avtalet sägas upp för så kallad villkorsändring. För uppsägning av avtalet för villkorsändring gäller 

samma uppsägningstid som om avtalet sägs upp helt.  

 


