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Stiftet den 09. september 2007 
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub 

 

Regler for Eurasier Klub Danmarks webmaster 

 

Eurasier Klub Danmark har en hjemmeside, og en webmaster er udnævnt af bestyrelsen. 

Webmasteren skal som udgangspunkt være medlem af klubben og indtræder automatisk i 

klubbens PR- udvalg. Arbejdet som webmaster er frivilligt arbejde. 

 

- Hjemmesiden med indhold tilhører Eurasier Klub Danmark. 

- Webmasteren varetager sit hverv med ansvar overfor formanden/bestyrelsen og skal 

således følge den linje, der fastlægges af bestyrelsen om hjemmesidens indhold såvel 

generelt som konkret. 

- Webmasteren varetager den praktiske opgave med den løbende vedligeholdelse og 

opdatering af hjemmesiden. Det er af afgørende betydning, at hjemmesiden har et 

relevant, informativt og dokumenteret indhold, således at den findes interessant og 

udbytterig af såvel klubbens medlemmer samt af udenforstående parter. Derfor er det 

også væsentligt, at hjemmesiden har en brugervenlig opbygning med passende 

søgemuligheder og henvisninger. 

- Hjemmesidens oplysninger tilsendes fra bestyrelsen eller rekvireres fra bestyrelsen. 

Eventuelle henvendelser fra klubbens medlemmer eller udvalg om optagelse af emner 

på hjemmesiden skal konfereres med og godkendes af formanden/bestyrelsen. 

- Webmasteren skal således sikre, at hjemmesiden oplysninger altid er aktuelle, lødige, 

korrekte og dokumenterede. 

- Webmasteren er klubbens domæne- og e-postadministrator. 

 

Webmasteren må IKKE uden forudgående aftale med formanden/bestyrelsen ændre 

adgangskoder til klubbens webhotel. Klubben skal til hver en tid kunne få adgang til den 

seneste opdaterede version af hjemmesiden. 

 

Webmasteren har adgang til klubbens domæne og kan derigennem få adgang til klubbens 

elektroniske post. Ved administrationen af denne elektroniske post skal det understreges, at 

webmasteren naturligvis ikke må benytte sin adgang til at åbne eller undersøge posten 

endsige de elementer, der måtte være knyttet til den elektroniske post jævnfør dansk 

lovgivning, straffeloven kapitel 27, § 263 stk. 2 og 3 (indgreb i meddelelseshemmeligheden).  

 

Måtte en sådan adgang undtagelsesvis alligevel blive nødvendig af hensyn til arbejdet med 

driftafviklingen, kan det kun ske med en udtrykkelig, specifik, tidsbestemt og skriftlig tilladelse 

fra formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Forinden aktuel handling måtte ske, skal 

afsenderen/afsenderne og modtageren/modtagerne af den elektroniske post være underrettet.  

De personlige/private oplysninger, som webmasteren under sit arbejde som domæne- og e-

postadminitrator således måtte få kendskab til er underlagt tavshedspligt – en tavshedspligt, 

som naturligvis også er gældende efter ophør som webmaster. 

 

Webmasteren bør deltage i klubbens generalforsamling. 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. november 2010 

 

Bestyrelsen 

 

 


