Svenska Kennelklubbens regler
för webbplatser knutna till
organisationen

Dessa regler gäller för klubbar anslutna till
Svenska Kennelklubben, SKK, (med eller utan
egen webbplats/länk från SKKs webbplats).
Utöver dessa regler gäller dessutom samma lagar
som i övriga samhället samt sedvanlig moral.
Anmälan av brott mot dessa regler ska göras till
SKKs föreningskommitté, FK, (i första hand)
och/eller till SKKs verkställande direktör, vd.
Vid brott mot dessa regler har SKK/FK eller SKKs
vd rätt att när som helst och med omedelbar
verkan ta bort länken (utan att annan rättslig
prövning skett). Den ansvarige kan bli anmäld till
SKK/FK eller SKK disciplinnämnd, DN, samt kan
även bli skadeståndskyldig och ställd till ansvar
enligt de svensk lag.
En webbplats – för en SKK-ansluten klubb – ska
fungera som en viktig del i hela organisationens
arbete och utveckling. Det är fundamentalt att
detta sker i en god anda och på ett konstruktivt
sätt. Innehållet och utformningen av en webbplats får inte bryta mot lag eller i övrigt anses
opassande, inte heller skada SKK eller annan.
Webbplatsen får inte heller, enligt SKK/FK, på
annat sätt strida mot dessa regler. SKK ansvarar ej
för de webbplatser som SKK länkar till eller
informerar om.
En förtroendevald eller annan person som är
utsedd att ansvara och administrera en webbplats
ägd av en klubb, ska på ett ansvarsfullt sätt fullfölja sitt uppdrag gentemot klubben. Denna
person får till exempel ej på eget bevåg släcka
ner eller på annat sätt försvåra administreringen
av webbplatsen. Om så sker kan anmälan
komma att göras enligt ovan.

Andras upphovsrätt skall respekteras vid publicering på en webbplats (enl. Upphovsrättslagen).
Tillstånd från den som har upphovsrätten skall
därför alltid finnas om klubben till exempel
önskar kopiera eller använda text, bild, video eller
ljud som någon annan har skapat eller innehar
rättigheterna till och om det inte klart framgår
att de är fria att använda.
I enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, får
klubben ej heller publicera personuppgifter utan
samtycke från denne. Samtycke enligt PUL krävs
ej då uppgifter är att anse som harmlösa.
Undantag från PUL gäller om ansvarig utgivare
finns för webbplatsen, som då har grundlagsskydd. I detta sammanhang bör noteras att SKK
efter prövning har uttalat att protokoll som avses
publiceras på internet, ska formuleras så att
uppgifterna i texten uppfattas som harmlösa. I
huvudsak anser SKK även att tävlingsresultat inom
organisationen måste anses som harmlösa
uppgifter och därför kan publiceras.
För information som läggs upp på en till SKK
ansluten klubbs webbplats samt inlägg och
bidrag till en BBS-tjänst (elektronisk anslagstavla:
konferenser, chat, anslagstavlor och liknade)
gäller, utöver dessa regler, följande:
Information, inlägg etc. får:
• inte uppmana till brott eller sprida någon
annans uppmaning till brott (enl. allmänna
lagar)
• inte göra eller sprida uttalande som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön,
religion, tillhörighet till etnisk grupp eller
sexuell läggning (enl. Brottsbalken)
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• inte göra eller sprida uttalande som är stötande
eller ärekränkande (enl. Brottsbalken)
• inte bryta mot en tystnadsplikt
• inte sprida datavirus som kan orsaka skada
• inte hänvisa till hundklubb/organisation som
finns på SKKs lista över ej anslutna klubbar

Bulletin Board System (BBS-tjänst)
Används en BBS-tjänst på en till SKK ansluten
webbplats måste varje enskild användare av
tjänsten registrera sig som BBS-medlem och
uppge en fungerade e-postadress.
Loggning av enskilda användares IP-adresser
skall ske liksom lagring av bidrag som senare kan
komma under utredning. Information om detta
ska finnas på webbplatsen.
Vid uppmärksammat lagbrott kan den ansvarige
för BBS-tjänsten samarbeta med polisen och
lämna ut IP-adresser för spårning, om så anses
befogat.

Varje BBS-tjänst måste innehålla en möjlighet för
besökare att enkelt kunna anmäla till BBSansvarige om något inlägg eller liknande är
olagligt och/eller bryter mot dessa regler.
Om en registrerad BBS-medlem inte respekterar
dessa regler blir personen omedelbart avstängd
från fortsatt deltagande samt kan bli anmäld till
SKK/FK eller SKK/DN. Vid lagbrott kan BBSmedlemmen dessutom bli anmäld till polis eller
annan myndighet.
Om ett inlägg eller bidrag på grund av sitt innehåll
eller på annat sätt leder till att den BBS-ansvarige
blir skadeståndskyldig gentemot tredje man kan
BBS-medlemmen också bli skyldig att hålla BBSansvarige skadelös.
Undantag från dessa BBS-regler gäller de BBStjänster där ansvarig utgivare finns. I dessa fall bär
i första hand ansvarig utgivare det straffrättsliga
ansvaret för inläggen/bidragen.

Dessa regler är reviderade oktober 2004
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