Integritetspolicy
Släktföreningens hemsida har sidor som är öppna för allmänheten men har även sidor som endast
är tillgängliga för föreningens medlemmar efter inloggning. För material som läggs upp på
hemsidan har styrelsen utarbetat denna Integritetspolicy.
Enligt våra stadgar skall föreningen bl a anordna släktmöten och föra en släktkalender.
Släktmöten
Efter genomfört släktmöte kan rapporter, berättelser och fotografier skrivna respektive tagna av
deltagarna komma att läggas upp på hemsidan. I görligaste mån undviker vi att lägga upp text och
bilder som kan uppfattas som kränkande. I normalfallet läggs sådant material på sidor som inte är
öppna för allmänheten. När det i undantagsfall läggs på en öppen sida är vi ytterligt restriktiva i
urval av text och bilder. Person som med namn omtalas i någon text kan begära att namnet tas
bort eller att texten på annat sätt ändras. På samma sätt kan person som förekommer på en bild
begära att bilden tas bort.
Släktkalendern
Den ursprungliga släktkalendern gjordes 1998 av framlidne HansTåhlin som lagt ner ett
omfattande arbetet på att sammanställa material från olika håll. Hans byggde på egen och andras
släktforskning samt underlag han fick från enskilda personer i släkten. Sedan kalendern gavs ut
har det kommit rapporter om felaktigheter som vi naturligtvis är angelägna att rätta till.
Förmodligen finns ytterligare stavfel och andra felaktigheter kvar i det nu befintliga materialet.
Dessutom har sedan underlaget insamlades fötts barn inom släkten och det är angeläget att få med
dessa i släktkalendern. Arbete med att revidera släktkalendern pågår.
I släktkalendern används Per Anderssons system med släktkoder som i korthet går ut på följande:
Varje ättling får en egen bokstavskod, som anger hans eller hennes plats i BjörkmanBjörkenheimska släkten. För varje generation efter stamfadern t o m den ättling som koden avser
läggs en bokstav till. Bokstavens plats i alfabetet motsvarar individens ordning i sin syskonskara.
Manlig individ anges med stor bokstav och kvinnlig med liten. För att bli lättare att läsa skrivs
bokstäverna i grupper om tre från vänster. Systemet är utbyggbart. Nya individer som föds
förändrar inte tidigare koder. Släktkoden kan ses som en liten stamtavla åskådliggörande
ättlingens härstamning från stamfadern Lars Biörckman. Från koden kan utläsas släktingens kön
och släktskap med andra i släkten.
Uppgifter rörande personer som förkommer i släktkalender har i allmänhet lämnats av närstående
släkting. De personuppgifter som förekommer i släktkandern är efternamn och samtliga förnamn,
endast födelsåret och i förkommande fall dödsåret. Från släktkoderna kan släkskap utläsas, såsom
föräldrar, syskon och barn med namn och födelseår. Vi har svårt att tro att någon person skulle
känna sig kränkt av dessa uppgifter. Men om någon känner olust kan den personen begära att få
sitt namn eller annan uppgift struken eller ändrad.

