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Motion angående riktlinjen för användande av sektinens G-suite

Bakgrund
Riktlinjen Användande av Sek onens G-suite infördes i höstas innan det var helt klart hur det nya
mailsystemet skulle bli u ormat. Därmed är vissa paragrafer inte rellevanta i dagsläget och
begränsningar i det nya mailsystemet har gjort a andra paragrafer inte kunnat följas.

Yrkande
Med ovanstående anledning yrkar vi på:

a i riktlinjen för användande av sek onens G-suite under §3:2 Administrering av domänen ändra

från

Styrelsen ansvarar för administreringen av domänen. De a görs via de konton som är kopplade
ll styrelseposterna, som är lldelade rollen ”Super Admin”.

Styrelsen ansvarar för a inte missbruka den makt som kommer med rollen som ”Super Admin” för a
ll exempel öppna filer som inte är avsedda för dessa Styrelseledamöter.

Om styrelseledamot missbrukar access eller om misstanke uppstår ska de a anmälas ll revisorerna
för a utredas av dessa på det vis de finner lämpligt. Revisorerna kan även närsomhelst kräva ut
informa on och filer som Styrelsen har llgång ll.

ll

Styrelsen ansvarar för administreringen av domänen via ”Super Admin”-konton. Antalet ”Super
Admin”-konton bör begränsas ll så få som möjligt, lämpligen ll endast Ordförande och Sekreterare.
Resterande styrelsemedlemmar samt Revisorer är lldelade ”Cool Admin” vars privilegier innefa ar
följande:

• kan se sek onens andra Google-konton

• kan skapa egna Team Drives

• kan administrera sek onens Google-kalender

a i riktlinjen för användande av sek onens G-suite under §4:1 Sek onens mailkonton ändra

från
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För a få llgång ll Sek onens domän behöver man vara inloggad ll en mail kopplad ll ens
funk onärspost eller utsko på Sek onen. Styrelsen ansvarar för a rä funk onär får llgång ll rä
mailkonto. Styrelsen kan skapa nya mailkonton om anledning finns.

Mailutskick som sker i egenskap av pos nnehavare måste ske genom korresponderande mailkonto
listad under 4.2.

ll

För a få llgång ll sek onens domän behöver man vara inloggad ll en mail kopplad ll
ensfunk onärspost eller utsko på sek onen. Styrelsen ansvarar för a rä funk onär får llgång ll
rä mailkonto. Mailutskick som sker i egenskap av pos nnehavare måste ske genom
korresponderandemailkonto (se §4:2).

a i riktlinjen för användande av sek onens G-suite under §4:2 Lista över sek onens mailkonton
ändra

från

Längst ner i riktlinjen är en lista över de mailkonton som är implementerade i dagsläget och
vilken post eller utsko de är kopplade ll.

ll

I Bilaga 1 i denna riktlinje finns en lista över de mailkonton som är implementerade i dagsläget
och vilken post eller utsko de är kopplade ll.

a i riktlinjen för användande av sek onens G-suite under §5:1 Sek onens Team Drives ändra

från

För a kunna lagra informa on och dokument digitalt har varje utsko och funk onär som
behöver det llgång ll en eller flera relevanta Team Drives.

ll

För a kunna lagra informa on och dokument digitalt har varje utsko och funk onär som
behöver det llgång ll en eller flera relevanta Team Drives.
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Varje utsko sordförande handhar en Team Drive för respek ve utsko . Dennes roll bör vara
”Manager”. Samtliga utsko smedlemmar ska ha llgång ll denna drive. Dessa bör ha rollen
”Contributor”. Vid behov kan en vice utsko sordförande ha rollen ”Content manager”.

Revisorerna ska ha llgång ll alla sek onens Team Drives, innehavande åtminstone ”Viewer”-roll.

a i riktlinjen för användande av sek onens G-suite under §1 Historik ändra

från

Riktlinjen antogs på Styrelsens onde protokollmöte 2018.

ll

• 2018-11-30 - Riktlinjen antogs på Styrelsemöte X.

• 2019-02-20 - §1, §3:2, §4:1, §4:2 & §5:1 ändrades på Styrelsemöte II.

Lund, dag som ovan

Rebecka Hoppe & Simon Probert
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