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SHFs avtal om hemsidesplats
med regionala förbund och hembygdsföreningar

OBS! Detta är ett övergångsavtal som gäller både för att byta administratör i den ”gamla”
hembygdsportalen liksom ansökan om nytt konto på den ”nya” hembygdsportalen.

___________________________________
Föreningens namn som avtalet gäller

___________________________________
Förbund som föreningen tillhör

SHFs administratörsavtal

användarnamn och lösenord och varje annan
form av säkerhetsöverträdelse, och tillse att
kontot loggas ut efter varje användningstillfälle.

Välkommen till Sveriges Hembygdsförbunds
tjänst www.hembygd.se, nedan kallad
Tjänsten. Detta avtal mellan undertecknaren,
kallad Administratören, och Sveriges
Hembygdsförbund, kallat SHF, hanterar
villkoren för användning av SHFs webbplats
www.hembygd.se. Avtalet är ett
standardavtal och kan inte omförhandlas av
enskild part.

Allmänna bestämmelser
Beskrivning av Tjänsten
SHF erbjuder ett urval av webbresurser för
uppläggning av regionalt/lokalt innehåll på
www.hembygd.se. Om det inte uttryckligen
anges, omfattar detta avtal även alla nya
tjänster som tillkommer till eller förbättrar den
nuvarande Tjänsten.
Användning
Tjänsten får endast användas av SHF samt
regionala förbund och hembygdsföreningar
anslutna till SHF. Tjänsten får inte användas i
annan näringsverksamhet eller för att
distribuera reklam som inte rör svensk
hembygdsrörelse. Regionalt förbund förfogar
kostnadsfritt över ett utrymme på 20 Mb,
hembygdsförening förfogar kostnadsfritt över
ett utrymme på 10 Mb. Förbund eller förening
som önskar disponera ytterligare utrymme på
server kan , efter information från SHF, komma
att få betala avgift för detta. Det är inte tillåtet
att utan SHFs medgivande lägga upp
bilddatabaser eller andra databasregister inom
ramen för Tjänsten.
Användarnamn och lösenord
Administratören får ett konto bestående av
användarnamn och lösenord när detta avtal
tillsammans med avtal med förbund/förening
inkommit undertecknade till SHF.
Administratören ansvarar för att hålla
användarnamn och lösenord hemliga och
ansvarar ensam för alla aktiviteter via kontot.
Administratören skall omedelbart informera
SHF om obehörigt utnyttjande av sitt

Administratörens ansvar
Administratören ansvarar personligen för all
information, dvs: data, text, mjukvara, musik,
ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden
eller annat material, hädanefter kallat Innehåll,
som överförs under Administratörens
användarnamn och lösenord. Administratören
ansvarar dessutom för att Innehåll som finns
under Administratörens del av Tjänsten följer
de bestämmelser som beskrivs nedan och att
Innehåll som står i strid med dessa
bestämmelser rensas bort omedelbart. Det
åligger Administratören att granska och sköta
eventuella diskussions- eller frågeforum som
aktiveras av Administratören. Det är förbjudet
att använda Tjänsten för att:
a. Publicera Innehåll som är olagligt,
skadligt, hotfullt, förolämpande,
trakasserande,
skadeståndsgrundande,
ärekränkande, vulgärt, oanständigt,
som utgör förtal eller annat intrång i
annans privatliv, eller som är rasistiskt,
etniskt kränkande eller på annat sätt
anstötligt.
b. Utge sig för att vara annan fysisk eller
juridisk person eller osant ange eller
på annat sätt förvränga din anknytning
till en sådan fysisk eller juridisk
person.
c.

Förfalska rubriker eller på annat sätt
manipulera identifierande material i
syfte att dölja ursprunget av Innehåll
som överförs via Tjänsten.

d. Publicera Innehåll som inte får
vidarebefordras på grund av avtal eller
lojalitetsplikt gentemot tredje part.
e. Publicera Innehåll som utgör intrång i
patent, varumärke, företagshemlighet,
upphovsrätt eller annan rättighet som
tillhör annan än Kunden.
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f.

Publicera reklam,
marknadsföringsmaterial eller någon
annan form av erbjudande som inte är
direkt anknutet till SHF, ett regionalt
förbund eller en hembygdsförening.

g. Publicera eller vidarebefordra material
som innehåller programvirus eller
annan programkod, fil eller program
ägnat att avbryta, förstöra eller
begränsa användningen av
datormjukvara, hårdvara eller
telekommunikationsutrustning.
h. Bryta mot gällande nationell eller
internationell lag.
i.

Förfölja eller på annat sätt trakassera
annan.

SHF granskar inte Innehållet i förväg, men
SHF har rätt att granska, avvisa eller flytta allt
Innehåll som är tillgängligt via Tjänsten. I
möjligaste mån sker detta i samråd med
Kunden, men i en nödsituation kan SHF
komma att vidta åtgärder även utan förvarning.
SHFs ansvar
Tjänsten är i "befintligt skick". SHF garanterar
inte att Tjänsten kan tillhandahållas utan
avbrott eller vara helt säker eller felfri. SHF tar
inte ansvar för då förbunds eller förenings
material förstörs eller förkommer på grund av
oaktsamhet hos administratör, serveroperatör
eller annan.
Ändring/Upphörande
Kunden kan om så önskas säga upp detta
avtal med omedelbar verkan, besked om detta
lämnas till SHF på adress nedan. Det är
ordförande i förening/förbund som utser
administratör, vid oenighet kring uppsägning
av administratör gäller förenings/förbunds ord.
SHF förbehåller sig rätten att ändra eller
avbryta Tjänsten tillfälligt, även utan
förvarning. SHF har vidare rätt att avsluta
Kundens rätt att använda Tjänsten, samt att
avlägsna Innehåll inom Tjänsten på vilka
grunder som helst, till exempel om Kunden har
brutit mot detta avtal eller handlat på ett sätt
som är oförenligt med dess anda. SHF får
även när som helst upphöra att tillhandahålla
Tjänsten, helt eller delvis, även utan
förvarning. Vid upprepat missbruk av Tjänsten
kan SHF komma att vidta andra åtgärder.

Tvist
Förhållandet mellan parterna regleras enligt
svensk lag. Eventuell tvist skall primärt lösas
genom förhandlingar. Om parterna inte kan
komma överens skall oenigheten lösas vid
allmän domstol i Stockholms län.

Godkännande
Jag godkänner avtalet, accepterar att stå som
administratör och ansvarig utgivare för
___________________________________
förbundets/föreningens namn
och dess del av Tjänsten samt godkänner att
personuppgifterna nedan lagras i register.
Vi önskar:

□ Byta administratör i gamla Hembygdportalen
□ Nytt konto i den nya Hembygdportalen
(Man kan välja båda samtidigt om man vill)

___________________________________
administratörens namn*
___________________________________
postadress
___________________________________
postnummer och ort
___________________________________
telefon
___________________________________
E-post*

___________________________________
ort och datum
___________________________________
Namnteckning/Underskrift
Undertecknat original insänds med
undertecknat förbunds/föreningsavtal till SHF,
gör gärna kopia för eget bruk.

Uppgifterna ovan lagras enbart i Sveriges Hembygdsförbunds medlemsregister och visas ej i portalen.
* I den gamla portalen visas angiven e-postadress samt administratörens namn som sidansvarig.
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Välkommen till Sveriges Hembygdsförbunds tjänst www.hembygd.se, nedan kallad Tjänsten.
Detta avtal mellan regionalt hembygdsförbund/hembygdsförening, nedan kallad Kunden, och
Sveriges Hembygdsförbund, nedan kallat SHF, hanterar villkoren för användning av SHFs
webbplats www.hembygd.se. Avtalet är ett standardavtal och kan inte omförhandlas av enskild
part.

Allmänna bestämmelser
Beskrivning av Tjänsten
SHF erbjuder ett urval av webbresurser för
uppläggning av regionalt/lokalt innehåll på
www.hembygd.se. Om det inte uttryckligen
anges, omfattar detta avtal även alla nya
tjänster som tillkommer till eller förbättrar den
nuvarande Tjänsten.
Användning
Tjänsten får endast användas av SHF samt
regionala hembygdsförbund och hembygdsföreningar anslutna till SHF. Tjänsten får inte
användas i annan näringsverksamhet eller för
att distribuera reklam som inte rör svensk
hembygdsrörelse.
Regionalt förbund förfogar kostnadsfritt över
ett utrymme på 20 Mb, hembygdsförening
förfogar kostnadsfritt över ett utrymme på 10
Mb. Förbund eller förening som önskar
disponera ytterligare utrymme på server kan,
efter information från SHF, komma att få betala
avgift för detta. Det är inte tillåtet att utan SHFs
medgivande lägga upp bilddatabaser eller
andra databasregister inom ramen för
Tjänsten.
Kundens ansvar
Kunden ansvarar för all information, dvs: data,
text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik,
video, meddelanden eller annat material
hädanefter kallat Innehåll som finns under
Kundens del av Tjänsten. Kunden ansvarar
även för att utse en administratör
(undertecknar separat avtal) för det dagliga
hanterandet av Innehåll som finns under
Kundens del av Tjänsten.

Det är förbjudet att använda Tjänsten för att:
a. Publicera Innehåll som är olagligt,
skadligt, hotfullt, förolämpande,
trakasserande,
skadeståndsgrundande,
ärekränkande, vulgärt, oanständigt,
som utgör förtal eller annat intrång i
annans privatliv, eller som är rasistiskt,
etniskt kränkande eller på annat sätt
anstötligt.
b. Utge sig för att vara annan fysisk eller
juridisk person eller osant ange eller
på annat sätt förvränga din anknytning
till en sådan fysisk eller juridisk
person.
c.

Förfalska rubriker eller på annat sätt
manipulera identifierande material i
syfte att dölja ursprunget av Innehåll
som överförs via Tjänsten.

d. Publicera Innehåll som inte får
vidarebefordras på grund av avtal med
eller lojalitetsplikt gentemot tredje part.
e. Publicera Innehåll som utgör intrång i
patent, varumärke, företagshemlighet,
upphovsrätt eller annan rättighet som
tillhör annan än Kunden.
f.

Publicera reklam,
marknadsföringsmaterial eller någon
annan form av erbjudande som inte är
direkt anknutet till SHF, ett regionalt
förbund eller en hembygdsförening.

g. Publicera eller vidarebefordra material
som innehåller programvirus eller
annan programkod, fil eller program
ägnat att avbryta, förstöra eller
begränsa användningen av
datormjukvara, hårdvara eller
telekommunikationsutrustning.
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h. Bryta mot gällande nationell eller
internationell lag.
i.

Förfölja eller på annat sätt trakassera
annan.

SHF granskar inte Innehållet i förväg, men
SHF har rätt att granska, avvisa eller flytta allt
Innehåll som är tillgängligt via Tjänsten. I
möjligaste mån sker detta i samråd med
Kunden, men i en nödsituation kan SHF
komma att vidta åtgärder även utan förvarning.
SHFs ansvar
Tjänsten är i "befintligt skick". SHF garanterar
inte att Tjänsten kan tillhandahållas utan
avbrott eller vara helt säker eller felfri. SHF tar
inte ansvar för då förbunds eller förenings
material förstörs eller förkommer på grund av
oaktsamhet hos administratör, serveroperatör
eller annan.
Ändring/Upphörande
Kunden kan om så önskas säga upp detta
avtal med omedelbar verkan, besked om detta
lämnas till SHF på adress nedan. Det är
ordförande i förening/förbund som utser
administratör, vid oenighet kring uppsägning
av administratör gäller förenings/förbunds ord.
SHF förbehåller sig rätten att ändra eller
avbryta Tjänsten tillfälligt, även utan
förvarning. SHF har vidare rätt att avsluta
Kundens rätt att använda Tjänsten, samt att
avlägsna Innehåll inom Tjänsten på vilka
grunder som helst, till exempel om Kunden har
brutit mot detta avtal eller handlat på ett sätt
som är oförenligt med dess anda. SHF får
även när som helst upphöra att tillhandahålla
Tjänsten, helt eller delvis, även utan
förvarning. Vid upprepat missbruk av Tjänsten
kan SHF komma att vidta andra åtgärder.

Tvist
Förhållandet mellan parterna regleras enligt
svensk lag. Eventuell tvist skall primärt lösas
genom förhandlingar. Om parterna inte kan
komma överens skall oenigheten lösas vid
allmän domstol i Stockholms län.

Godkännande
___________________________________
administratörens namn
har utsetts till administratör för
___________________________________
förbundets/föreningens namn

Avtalet godkännes

___________________________________
ort och datum
___________________________________
namnteckning ordförande/firmatecknare
___________________________________
texta namnförtydligande
___________________________________
föreningens organisationsnr

Undertecknat original med alla fyra (4)
sidor insänds till:
Sveriges Hembygdsförbund
Box 6167
102 33 Stockholm
Eller till din förenings regionala förbund.
Vid frågor, kontakta:
vikarierande webbredaktör
Anna Tiles
SHF vx 08-34 55 11
E-post: webredaktor@hembygd.se

Du kommer väl ihåg att skicka in alla 4 sidor?

