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Kårstämman  

Bakgrund och syfte 

I scoutverksamheten behövs ofta tillgång till dator för att söka information, skriva ut 

dokument samt ha tillgång till kårens hemsida där huvuddelen av kårens information finns 

samlad. För detta ändamål finns en dator med Internetanslutning på kontoret i Bygget som 

fritt kan disponeras för scoutverksamheten under de förutsättningar som framgår nedan.  

 

När medlemmar nyttjar Internet via kontorets dator eller via Wi-Fi och med egen dator, 

representerar de Älvsjö scoutkår. Vid varje användningstillfälle lämnas spår i form av 

organisationens IP-nummer eller avsändaradress. Därför är det viktigt att agera i enlighet med 

Älvsjö scoutkårs värderingar, så att det vi förmedlar på Internet inte på något sätt skadar 

kårens eller scoutings rykte.  

 

Frågor och kommentarer kring nedanstående punkter lämnas till kårens IT-administratör.  

 
Användning av Internet  

När du använder Internet påverkas säkerheten i scoutkårens interna nätverk av ditt beteende. 

Användningen av Internet syftar till att underlätta scoutkårens/scoutavdelningens verksamhet.  

De regler som gäller i samhället i övrigt gäller också när du använder Internet, Intranät, e-post och 

telefoni.  

IT-användningen påverkas av flera lagar, t.ex.: tryckfrihetsförordningen, brottsbalken, lagen om 

upphovsrätt och personuppgiftslagen. 

 

Exempel på vad som inte är tillåtet:  

 Det inte är tillåtet att uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till 

brott. 

 Det inte är tillåtet att göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar 
någons hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning.  

 Det inte är tillåtet att behandla eller sprida pornografiska bilder, barnpornografi 
eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet. Det är ej heller tillåtet att 

behandla texter med motsvarande innehåll. 

 Det inte är tillåtet att köpa eller uppmuntra till köp av sexuella tjänster.  

 Det inte är tillåtet att göra eller sprida uttalanden som är stötande eller 
ärekränkande. 
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 Det inte är tillåtet att utan uttryckligt tillstånd använda andras bilder, texter, musik, 
filmer etc. som sina egna, man ska respektera lagen om upphovsrätt. 

 
Incidenter  
En IT-incident är en säkerhetsrelaterad händelse som kan medföra allvarliga konsekvenser för 

verksamheten.  

Om du upptäcker en IT incident ska du rapportera den till administratören.  

 

Virus  
Olika typer av virus, trojaner och maskar som gör intrång i datorerna är ett stort problem. För att 

skydda det interna nätverket används både centrala skydd i form av brandväggar och virusskydd 

samt lokala skydd i datorerna (brandvägg och virusskydd).  

Det är oftast väldigt svårt att identifiera var ett virus kommer ifrån. Gratisprogram, spelprogram 

och filer som laddas ned från Internet eller filer som följer med e-post är de vanligaste 

viruskällorna och ska hanteras med stor varsamhet. Öppna aldrig en bifogad fil där avsändaren är 

okänd eller där innehållet verkar misstänkt. 

Vi uppnår ovanstående genom att: 
 

 All dator- och Internetanvändning är avsedd för scoutverksamhet!  
All annan användning är inte tillåten.  

 

 Internet- och e-postanvändningen får under inga omständigheter strida mot gällande 
lagstiftning, Älvsjö scoutkårs interna föreskrifter eller på annat sätt vara olämplig.  

 

 Kårens dator skall vara utrustad med Internetanslutning och de vanligaste 
programvarorna för bland annat ord- och bildbehandling samt kalkylblad. Det är 

inte tillåtet att på egen hand installera modem eller annan 

kommunikationsutrustning och på så sätt skapa alternativa vägar för 

datakommunikation.  

 

 Programvaror skall vara godkända av kårens IT-administratör och vara licensierade 

till Älvsjö scoutkår. Det är inte tillåtet att installera egna programvaror utan 

godkännande av IT-administratören.  

 

 Internetanslutningen skall vara försedd med filter mot pornografiskt eller olämpligt 
innehåll.  

 Det inte är tillåtet att försöka kringgå eller ändra inställningar för de program, 
programfunktioner eller den hårdvara som reglerar och skyddar Internet- och e-

postanvändningen, till exempel brandväggar, virusskydd och innehållsfiltrering.  

 

Exempel på vad det betyder: 
 

Det är inte tillåtet att på eller från kårens dator eller kårens nät: 

 titta och lyssna på, skriva ut, distribuera, skicka och lagra material av pornografisk, 

rasistisk, diskriminerande, uppviglande eller extrempolitisk karaktär. 
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 distribuera reklam för kommersiella produkter eller tjänster. 

 använda e-postsystemet för interna och/eller externa massutskick som inte är 
scoutrelaterade (till exempel kedjebrev eller reklam för externa föreningar). 

 installera eller använda P2P eller instant messaging-programvara eller liknande, 

som till exempel KaZaA, Direct Connect, ICQ och MSN Messenger. 

 

 

Scouterna i sociala medier 

Scouterna är aktiva i sociala medier och driver ett antal bloggar.  

Scouterna använder sig av en mängd olika kanaler för att kommunicera. En viktig del i det är 

sociala nätverk där man umgås med vänner, bekanta och intressanta personer/organisationer. 

Facebook och Twitter är två sociala medier som vi använder som kommunikationskanaler 

inom Scouterna men även en kanal för att kommunicera med andra utanför vår organisation. 

Vi använder sociala medier i syfte att: 

 ge insyn i och informera om vår verksamhet 

 uttrycka vad vi står för och stå upp för det vi tror på 

 lyssna, skapa relationer och dialog 

Schyssta kompisar även på webben 

 I våra kanaler accepterar vi inte inlägg som strider mot svensk lag. Inlägg som är 

stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, sexuellt eller 

våldsamt innehåll eller som innehåller nedsättande omdömen om kön, ras, religion 

eller sexualitet höra inte hemma i våra kanaler. 

 Vi visar varandra hänsyn och respekt, vi diskuterar sak och inte person. Vill du veta 
mer om vad som är bra att tänka på när man skriver eller diskuterar på internet så kan 

du googla på ”netikett”. Vi är schyssta kompisar helt enkelt. 

 I våra inlägg skall vi vara försiktiga med att återge bilder eller text som möjliggör för 

en person som inte gett sitt medgivande kan identifieras. (ex. personer med skyddad 

identitet) 

 


