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Policy för hantering av nycklar till kansli och förråd 
Denna policy avser att beskriva hur Stockholm Mean Machines IF hanterar utlämning och inlämning 

av nycklar till föreningens kansli och förråd. Den avser också beskriva vem som i första hand skall 

tilldelas en nyckel till vårt kansli.  

Behörighet 

Kansli 
Till föreningens kansli har följande roller rätt till en stycken nyckel. 

• En lagledare eller huvudtränare per lagdel 

• Domarsektionen 

• Kanslipersonal  

• Kioskansvarig 

• Sjukvårdsgruppen 

Förråd 
Föreningen har totalt tre stycken förråd. Två stycken utomhusförråd och ett stycken inomhusförråd. 

Utomhusförråd 

I de två utomhusförråden förvaras träningsutrusning och matchutrustning. Dessa förråd är låsta med 

kodhänglås. Ansvarig för förråden är förenings kansli. Där hanteras även byte av kod.  

Till dessa förråd har samtliga ledare i föreningen rätt till kod.  

Koden skall hanteras med omsorg för att inte hamna i obehöriga händer. Vid misstanke om att 

obehörig person har tillgång till koderna på hänglåsen, så skall kansliet omgående informeras om 

detta! 

Inomhusförråd 

Inomhusförrådet är beläget i fastigheten nedanför kansliet, i anslutning till ishallen. I detta förråd 

förvaras all hyrskyddutrustning, kioskmaterial samt alla lags matchställ, matchbollar mm. Ansvarig för 

förrådet är föreningens kansli. För att komma in i lokalen där förrådet ligger krävs nyckel eller kod. 

För att komma in i förrådet krävs kod till kodhänglåset. Koden byts ut minst varje månad eller vid 

behov. 

Detta förråd har kansliet, kioskansvarig och styrelsens matchansvarige behörighet till.  

Koden skall hanteras med omsorg för att inte hamna i obehöriga händer. Vid misstanke om att 

obehörig person har tillgång till koderna på hänglåsen, så skall kansliet omgående informeras om 

detta! 

Utlämning av nycklar 
I samband med att en person skall tilldelas en nyckel kontrolleras mot behörighet om personen har 

rätt till nyckel. Nyckel skall kvitteras ut på av kansliet framtaget kvittenspapper. Nyckelnummer 

antecknas och förs in på ledarens profil i idrottonline.  
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Återlämning av nycklar 
I samband med att en person avslutar sitt engagemang i föreningen eller byter engagemang till en 

roll som inte har behörighet att inneha nyckel, så skall nyckel återlämnas. Återlämningen skall ske 

mot av föreningen lämnat kvitto som bevis mot återlämning. Anteckning om retur av nyckel skall 

införas på ledarens profil i idrottonline. 

Införskaffande av nycklar 
Nya nycklar beställs av kansliet hos vaktmästeriet på Zinkensdamms IP. 

 

  
 

 


