
Svenska Kennelklubbens webbpolicy
för webbplatser knutna till

organisationen

För Svenska Kennelklubben, SKK, är det självklart
att klubbar inom organisationen ska ha en egen
webbplats, om de så önskar. En webbplats är en
naturlig samlingspunkt för intresserade och ett
utmärkt sätt att föra ut information. Möjligheten
att, på ett enkelt och effektivt sätt, nå ut och
kommunicera med såväl medlemmar som andra
intresserade är mycket värdefull. SKK menar att
en rätt hanterad och väl fungerade webbplats
främjar inte bara klubbens utveckling och
verksamhet utan även hundhållningen i samhället.
Det är dock viktigt att innehållet på webbplatsen
inte används på ett otillbörligt sätt. För SKKs
verksamhet är det av största vikt att ingen ska
behöva känna sig trakasserad eller på annat sätt
besvärad på grund av innehållet på en webbplats.
Tyvärr har det visat sig att oseriösa personer
bland annat bedriver ”förtalskampanjer” på
webbplatser. Detta är inget som SKK kan
acceptera. Internet är ett globalt och nytt medium
men inte laglöst. Även om det fortfarande är
sparsamt med lagstiftning som är direkt internet
anpassad så omfattas webben av samma lagar och
regler som i övriga samhället. Att lagar alltid är
nationella (med några få undantag) – är inte heller
det något nytt eller specifikt för internet.

För en SKK ansluten klubb får innehållet och
utformningen av en webbplats inte bryta mot
lag eller i övrigt anses opassande, inte heller

skada SKK eller annan. För de webbplatser som
SKK länkar till eller informerar om ansvarar SKK
ej för innehållet. SKK ansvarar inte heller för
varor och tjänster som finns på andras webb-
platser.

För information som läggs upp på klubbens
webbplats samt inlägg och bidrag till en BBS-
tjänst (elektronisk anslagstavla: konferenser,
chat, anslagstavlor och liknade) gäller lag och
sedvanlig moral. Information, inlägg etc. får
därför:

• inte uppmana till brott eller sprida någon
annans uppmaning till brott (enligt allmänna
lagar)

• inte göra eller sprida uttalande som diskri-
minerar eller utpekar någons ras, hudfärg,
kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp
eller sexuell läggning (enligt Brottsbalken)

• inte göra eller sprida uttalande som är stötande
eller ärekränkande, till exempel kränker andra
personer, vare sig nu levande eller döda (enligt
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.
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