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Regler för användning av internetanslutning
Bakgrund
-Varför behöver vi regler ?
Föreningen har ett kollektivt ansvar
För att kunna erbjuda medlemmar i föreningen
tillgång till datanätet och tillhörande tjänster, har
föreningen genom sin styrelse i sin tur ingått avtal
med leverantör av internetaccess och tjänster.
Eftersom vi därigenom som grupp tagit på oss
ansvaret för användandet är det viktigt att även
varje enskild användare känner till och följer dessa
regler.

Allmänna regler:
Nättillgång:
Abonnenten är införstådd med att Internetanslutningen sker till ett nationellt svenskt datornät
för TCP/IP-trafik och att nätet har internationella
förbindelser. Uppkoppling till eller via andra nät
inom Internet sker på varje näts egna villkor, vilket
kan innebära anslutningsavgift, förbud mot
kommersiell trafik eller liknande restriktioner.
–

Reglerna som vi i föreningen kollektivt åtagit oss
att följa baserar sig framförallt på svenska lagar och
en internationell praxis gällande utnyttjandet av
Internet.
Rättviseregler
Förutom ovanstående som bygger på att föreningen
tagit på sig ett ansvar, har föreningen antagit några
lokala regler för användare inom föreningen. Dessa
regler baserar sig på att medlemmarna ska få ett
rättvist utnyttjande av föreningens totala kapacitet.
Alla föreningens medlemmar bör få så långt det är
möjligt lika och rättvis tillgång till föreningens
nätverk och kapacitet mot internet. Enskilda
medlemmar ska inte få utnyttja föreningens resurser
så mycket att andra medlemmar får sämre tillgång
till föreningens gemensamma resurser.
Föreningens totala kostnad baserar sig delvis på att
vi i genomsnitt inte överstiger ett visst "tak" för
gemensamt utnyttjande. Detta tak är ett resultat av
vilken månadsavgift som årsstämman för
föreningen beslutat. För att inte ”taket” skall nås
p.g.a. att någon enstaka person utnyttjar
internetkapacitet som går utanför de ramar som
föreningen satt upp, sätts också vissa regler.
Vem får tillgång ?
Följande villkor berättigar till utnyttjande av
föreningens nät och tjänster:
1. Fastighetsägare eller boende i fastighet som är
aktivt ansluten till föreningens bredbandsnät.
2. fullgjorda ekonomiska skyldigheter gentemot
föreningen.
3. accepterandet av detta regeldokument
Vid till exempel flytt från fastighet uppfylls ej
längre ovanstående krav och användaren har alltså
ej längre rätt att använda de tjänster som tidigare
erbjudits.
Nedan kallas alla medlemmar som uppfyller dessa
villkor för ”användaren”.

–
–
–
–
–

-

Användaren förbinder sig att inte göra
obehörigt intrång i de datorresurser som är
anslutna till nätet, att inte obehörigt förstöra
eller förvanska information i nätet och i övrigt
att följa de bestämmelser som anges i
Datalagen.
Anslutande nät kan ha särskilda
användningsregler vilka användaren förbinder
sig att följa.
Användaren är även skyldig att följa de
instruktioner som från tid till annan meddelas
av Föreningen.
Vidareförsäljning och vidareupplåtning av
nätkapacitet och nättjänster är ej tillåten.
Kopiering eller distribution av upphovsrättsligt
eller på annat sätt skyddat material är tillåten
endast om rättighetsinnehavaren tillåter detta.
Användaren förbinder sig att vara mycket
försiktig vid användadet av sk. "serverfunktioner" som gör att användare på Internet
kan ansluta sig till användarens dator och att
användaren därmed tar orimlig del av
föreningens totala kapacitet. Exempel på
program som man ska använda med
försiktighet är Napster, Gnutella, Direct
Connect, KaZaa, http och ftp-servrar.
sabotage/störande verksamhet mot annan
användare eller mot resurserna är förbjudet.
förberedelse till intrång genom t.ex. scanning
av nätverksresurser eller försök att komma in
på andras datorresurser är förbjudet.
användaridentitet får ej döljas eller försöka
döljas vid användning av resurserna.

Avstängning:
Föreningen eller föreningens leverantörer av
nättillgång eller tjänst kan under vissa
omständigheter stänga av anslutningen till
användaren.
Omständigheter som kan leda till avstängning är:
– att användningen bryter mot regler som anges
av nationella och internationella nät till vilka
föreningens nät har anslutning
– att användarna på annat sätt avsiktligt
missbrukar näten
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–

att användningen förorsakar orimlig belastning
på föreningens nät eller på annat sätt äventyrar
nätets funktion och användbarhet
att användaren utnyttjar en orimlig del av
föreningens gemensamma kapacitet. Aktuella
gränser för utnyttjandet av den gemensamma
internetanslutningen kommer att finnas
tillgängliga via föreningens internetplats.

Kontakt skall tas med användaren innan
avstängning sker. Om fortsatt nyttjande av nätet
äventyrar dess funktion och användbarhet kan dock
avstängning ske omedelbart. Skriftlig information
lämnas efter en eventuell avstängning om hur
konton och anslutning kan aktiveras igen.
Kontakter efter avstängning sker mellan styrelsen
och användaren.
Om användaren utnyttjar en orimlig del av
föreningens gemensamma kapacitet kommer en
automatisk begränsning av tillgången till internet
ske. Då inskränks tillgången till den del av internet
som belastar föreningens abonnemang. Användaren
meddelas i detta fall i efterskott, per email, om att
begränsning skett.
Webb-utrymmen m.m.
Om användarens ev. webb-utrymmen visar sig
generera mycket stor belastning, kan föreningen
ålägga användaren att vidta åtgärder. Om
föreskrivna åtgärder ej vidtas har föreningen rätt att
stänga av användarens konto för åtkomst.
Användaren ansvarar även för att informationen
följer gällande lagar och regler.
Webb-utrymme får inte:
- innehålla material som står i strid med gällande
lagstiftning. Detta gäller till exempel, men inte
begränsat till, uppvigling, hets mot folkgrupp,
barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal
eller förolämpning
- innehålla material som är kränkande eller
stötande, t.ex. pornografi
- innehålla rasistisk propaganda
- sprida material som kan kränka upphovsrätt,
t.ex. böcker, bilder, musik eller datorprogram

- Föreningen utövar ingen kontroll över information
som passerar internet.
- Föreningen ska inte hållas skadeståndsskyldig för
skada eller förlust av data. Ej heller för fördröjda,
avbrutna eller uteblivna leveranser av data,
felaktiga leveranser av data, eller liknande.
- Föreningen skall inte hållas skadeståndsskyldig
för de fall då användare av internet, behörig eller
obehörig, gör intrång i användarens dataresurser
och skaffar tillgång till eller förstör eller förvanskar
information.
- Användaren skyddar själv sina dataresurser från
obehörig åtkomst.
Drift och övervakning av föreningens nätverk,
utrustning och tjänster.
– Föreningens nätverk, datorer och övrig
utrustning för datakommunikation
administreras av föreningens IT-grupp.
– IT-gruppen har rätt att utan förvarning
övervaka all utrustning som gruppen
administrerar, och all trafik genom den
utrustningen. Detta sker framförallt vid
misstanke om regelbrott eller bristande
funktion.
– IT-gruppen har skyldighet att anmäla brott mot
gällande lagstiftning till polis och brott mot
dessa regler till föreningens styrelse. Detta kan
t.ex. leda till avstängning.
–
IT-gruppen har tystnadsplikt, dock inte mot
rättsvårdande myndigheter.
Reglernas utformning och tolkning
– Reglerna sätts och tolkas av styrelse i samråd
med IT-gruppen. IT-gruppen har
tolkningsföreträde framför användaren
beträffande gällande regler.
– Vid missnöje med beslut, kan användaren
vända sig till föreningens styrelse, som avgör
regler och tolkning av regler.
–
Efter särskild förfrågan kan styrelsen, när
speciella skäl föreligger, bevilja undantag från
ovanstående regler.
Tid för fastställande
Dessa regler fastställdes 2002-12-10 av styrelsen
för Innertavle IT ekonomisk förening.

Skulle det komma till föreningens kännedom att
olagligt eller tvivelaktigt material förekommer, har
föreningen rätt att stänga av tjänsten för enskild
användare med omedelbar verkan.
Friskrivning från ansvar:
- Föreningen skall inte hållas skadeståndsskyldig
för de fall där brister i föreningens utrustning, pga
tekniskt fel eller handhavandefel, försvårar eller
helt förhindrar användarens kontakt med internet.
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