SeniorNet Swedens riktlinjer för Forum
Forum är en mötesplats för alla medlemmar att via SeniorNet Swedens
webbplats diskutera frågor och skriva inlägg som har IT anknytning.
För andra inlägg hänvisas till allmänna sociala medier.
Den som gör inlägg är alltid personligt ansvarig för sina inlägg.
Forum är till för att:
 Kommunicera sådant som berör IT och vår verksamhet
 Utbyta erfarenheter inom IT området
 Hjälpa varandra inom IT området
 Dela med sig av goda exempel/kunskaper/tips inom IT området
 Ställa frågor och utbyta svar inom IT området
 Ha en plattform för att diskutera frågor som är relevanta för vår verksamhet.
Tillgång till Forum
Forum är bara tillgängligt för medlemmar i SeniorNet Sweden.
För att använda Forum krävs inloggning på SeniorNet Swedens webbplats.
Forum syfte
 Bidra till att lösa medlemmars IT-problem
 Ökad dialog inom föreningen och mellan medlemmar
 Engagemang av medlemmar
 Idé- och kunskapsutbyte
 Kunskapsbank
 Goodwill för föreningen - inlägg i Forum påverkar bilden av hela
föreningen.
Riktlinjer för Forum
För att skriva i Forum ska riktlinjerna följas. Detta gäller alla medlemmar,
förtroendevalda, föreningsfunktionärer och anställda som använder Forum.
Riktlinjernas syfte är att skydda föreningen och varumärket, tredje man och
enskilda användare.
Inlägg som inte följer riktlinjerna tas bort av utsedd moderator.

Riktlinjer för inlägg i Forum
Inlägg ska följa:
- Svensk och EU lagstiftning
- Föreningens etiska regler
- Rubrikens ämnesområde och syfte
- Nätetikett (se separat hemsida)
Inlägg ska vara korrekta och inte vilseledande.
Inlägg får inte:
- Förtala, förolämpa, mobba, trakassera eller kränka andra personer
- Kränka andra personers integritet.
- Hetsa mot folkgrupp
- Hota, skvallra eller innehålla lögner
Inlägg får inte innehålla:
- Sexistiska yttranden
- Olaga våldsskildringar eller pornografi
- Anstötliga ord.
- Upphovsrättsskyddat material.
- Länkar till sidor som innehåller olagligt material.
- Reklam. Varumärken får förekomma om de är relevanta för inlägget.
Teknik, säkerhet och begränsningar
Forum har en teknisk lösning som inte har eller kommer att ha alla funktioner
som allmänna sociala medier har, exempelvis Facebook.
Viss utveckling sker under tid men mötesplatsen kommer även i fortsättningen
vara ”enklare” än andra sociala medier i sin form.
Inlägg som är äldre än sex månader ska tas bort.
Roller i Forum
SeniorNet Swedens styrelse är övergripande ansvarig för Forum.
Administratör: Svarar för drift, underhåll och säkerhet.
Moderator: Följer inlägg på Forum och har möjlighet/absolut rätt att ta bort
inlägg som strider mot riktlinjerna (se ovan).

Kontakt:
SeniorNet Swedens kansli ska kontaktas vid frågor om och synpunkter på
Forum.
Länkar:
Etiska riktlinjer och nätetikett https://seniornet.se/medlemskap/vara-etiskariktlinjer/

Riktlinjerna ska hållas aktuella och uppdateras vid förändringar i föreningens
verksamhet och i omvärlden.
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