Regler för IT-användning
Fastställda av förbundsstyrelsen den 14 augusti 2010

Dessa regler för IT-användning berör enbart användningen av Svenska Karateförbundets (SKF)
IT-resurser i form av persondatorer, internetanslutning och därmed följande tjänster som e-post etc.

Avsikt
Dessa reglers avsikt är att beskriva det tillåtna och rimliga användandet av SKF:s IT-resurser.
Reglerna finns för att skydda SKF samt den anställde.

Omfattning
Reglerna omfattar anställda, leverantörer, konsulter, tillfälligt anställda och andra som arbetar vid
SKF. Den omfattar också all utrustning och tjänster som ägs eller hyrs av SKF.

Regler
Ägarskap och allmänt användande
1. Även om SKF avser att upprätthålla en rimlig integritetsnivå så måste användare vara
medvetna om att all data som skapas och/eller lagras på SKF:s IT-system tillhör SKF.
2. Anställda ska visa gott omdöme vad gäller omfattningen av privat användning av förbundets
IT-resurser. Vid tveksamheter om vad som är acceptabel privat användning ska ordförande
tillfrågas på förhand.
3. SKF kan när som helst genomföra en granskning av IT-resurser för att kontrollera att dessa
regler efterlevs.
4. E-post adresserad till person på kansliet (t ex namn@swekarate.se) är personlig och bör
helst användas för personliga kontakter.
5. E-post adresserad till funktion på kansliet (t ex info@swekarate.se) är inte personlig. Dylika
adresser bör användas vid funktionskontakter.

Otillåten användning
Följande lista beskriver otillåtna aktiviteter. Anställda kan av kanslichef eller/och SKF:s ordförande
undantas från dessa begränsningar då tjänsten kräver detta.
Denna lista är inte komplett utan avser att tillhandhålla ett ramverk för vilka typer av användning
som inte är tillåtna.
1. Under inga omständigheter är det tillåtet för anställda att använda förbundets IT-resurser för
olagliga aktiviteter.
2. Det är ej tillåtet att använda SKF:s IT-resurser på ett sådant sätt att det kan kränka andra
människor eller grupper.
3. Det är ej tillåtet att använda SKF:s IT-resurser så att det gagnar egna eller andras
kommersiella intressen vare sig det är konkurrerande med SKF eller ej.

Privat användning
SKF har en tillåtande syn på hur IT-resurser får användas. Personal och förtroendevalda får
använda IT-resurser för privat bruk med beaktande av följande.
1. Man får inte bryta mot någon reglerna om otillåten användning.
2. Verksamhetssystem (som t ex medlemsregister) får ej användas privat.
3. IT-resurser får ej användas på arbetstid (dock får e-post användas privat på arbetstid i
enlighet med på arbetsmarknaden etablerad praxis för telefoni).
4. IT-resurser får ej användas för kommersiell verksamhet.
5. IT-resurser får ej användas privat så att det orsakar extra kostnad för SKF.

Beivrande
Att inte följa dessa regler kan leda till varning, skriftlig varning och även uppsägning.
Förbundsstyrelsen äger företrädesrätt att tolka dessa regler.

