
  
 

 

 
 

 

 

 

Regler för webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben 
Antagna av SKKs Föreningskommitté den 14 februari 2002 
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Dessa regler gäller för klubbar anslutna till Svenska Kennelklubben, SKK, (med eller utan egen 
webbplats/länk från SKKs webbplats). Utöver dessa regler gäller svensk lag och sedvanlig 
moral. 
 
Anmälan av brott mot dessa regler ska göras till SKKs föreningskommitté, FK, (i första hand) 
eller till SKKs verkställande direktör. 
 
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 SKKs disciplinnämnd, SKK/DN, samt kan även bli skadeståndskyldig och ställd till 
ansvar enligt 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. 
 
Policy för webbplatser knutna till Svenska Kennelklubben ska följas. 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. 
 

Lagar 

Internet är ett globalt, kraftfullt och lättillgängligt medium. Informationen som publiceras har 
ofta stor genomslagskraft och goda möjligheter att nå ut till många. Även om det fortfarande 
är sparsamt med lagstiftning som är direkt internetanpassad 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 närmare vägledning rörande gällande 
lagstiftning se ”Lagar på internet”. 


