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Copyright Botkyrka Ridsällskap 
 

 
Sammanfattning 
 
Internet och e-post är effektiva arbetsverktyg och det ligger i Botkyrka Ridsällskaps intresse att 
medarbetarna,funktionärer, styrelsemedlemmar och övriga behärskar tekniken och använder den som 
en naturlig del i det dagliga arbetet. Dock är det viktigt att det sker med viss försiktighet för att inte 
utsätta Botkyrka Ridsällskap eller Botkyrka Ridsällskaps medlemmar eller kunder för onödiga risker 
och skada. 
 
Syftet med denna policy är att klargöra vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet när det gäller 
användandet av Internet och e-post. Trafik till och från Internet loggas i datorn som du sitter på och vid 
misstanke om oegentligheter genomförs utredning. Sådan utredning kan komma att involvera alla som 
använder tekniken. 
 
Att tänka på 

 Utgå ifrån att du alltid sätter spår som visar att du är från Botkyrka Ridsällskap. 
 Tänk på hur du hanterar intern information och undvik att skicka känslig information oskyddat 

över Internet (t.ex. e-post). 
 Det är förbjudet att ladda ner program eller spel från Internet samt installera program eller spel 

utan IT-ansvarigs godkännande. 
 Om information som inhämtats från Internet skall användas som underlag för beslut, bekräfta 

dess äkthet innan informationen presenteras. 
 
Introduktion 
 
Internet och e-post är ur säkerhetssynpunkt väldigt osäkra kommunikationsmedel varför vi inom 
Botkyrka Ridsällskap måste hålla oss till vissa grundregler. Denna policy reglerar användandet av 
Internet för alla som använder/utnyttjar Botkyrka Ridsällskaps utrustning. 
 
Att tänka på vid användandet av internet 
 
Det finns tre ord som sammanfattar väl vad du bör tänka på vid användande av Internet. Dessa ord är; 
olämpligt, olagligt och skadligt. 
 
Olämpligt  
Gör inget som du själv skulle skämmas för eller som Botkyrka Ridsällskap skall behöva skämmas för. 
Du är representant för Botkyrka Ridsällskap! Använd därför sunt förnuft och utgå från att du lämnar 
”elektroniska fotspår” ute på Internet, trots att du inte själv märker det. 
 
Olagligt  
Datorer som tillhör Botkyrka Ridsällskap får naturligtvis inte användas för någon form av olagliga 
aktiviteter. Exempel på vad som är olagligt är hantering av privatkopierade program eller nedladdning 
och/eller spridning av upphovsskyddat material. 
 
Skadligt  
Ta hänsyn till andra aktiviteter som på något sätt kan äventyra säkerheten och systemmiljön för 
Botkyrka Ridsällskap och dess dess medlemmar eller kunder. Ett exempel på detta är bifogade filer 
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per e-post via Internet. Detta är en stor spridningskälla för datorvirus och andra typer av skadliga 
program. Öppna exempelvis inte filer av typen .exe om du inte är 100% säker på att den du får det 
ifrån har skickat det och kan garantera dess säkerhet. Öppna ej heller filer som kommer via e-post 
som verkar konstiga, har konstiga ämnesnamn (såsom Loveletter, Kisses, Meny Christinas m.m.) eller 
som har okända avsändare. Om du har behov av att ladda ner något program skall du kontakta IT-
ansvarig på Botkyrka Ridsällskap. 
 
Privat användning av Internet 
 
Internet är ett arbetsredskap.  
Som anställd på Botkyrka Ridsällskap får Internet användas i mycket begränsad omfattning för privat 
bruk. 
 
E-post – via Internet  
Systemet för hantering av e-post är Botkyrka Ridsällskaps egendom och samtliga kopior av 
meddelanden som skapas, sänds, mottas eller lagras i systemen och förblir Botkyrka Ridsällskaps 
egendom. Botkyrka Ridsällskap har rätt till obegränsad åtkomst även till ”privata” meddelanden, dock 
endast när särskilda motiv finns (det vill säga när det föreligger misstanke om brott mot denna policy). 
För att skydda den personliga integriteten skall detta ske under kontrollerade former och efter 
godkännande av Styrelsen. 
 
När det gäller e-post som har med arbetet att göra krävs ibland att dina kollegor behöver gå in i din e-
post för att kunna lösa eventuella problem. Detta är förstås tillåtet.  
  
När e-post skickas, tänk på att Botkyrka Ridsällskap står som avsändare. Meddelanden som kan 
upplevas som kränkande av mottagaren får inte skickas, varken internt eller externt. Det finns 
vedertagna etikettregler för vad som allmänt anses som lämpligt beteende på Internet.  
  
Meddelanden av privat karaktär som skickas externt får inte innehålla föreningsintern information. 
Information som förmedlas över Internet kan läsas av andra än den tänkte mottagaren och det finns 
ingen möjlighet att i förväg veta vilken väg ett meddelande tar. 
 
Du får inte ändra inställningarna i din Outlook så att din e-post automatiskt skickas till en extern adress 
t.ex. Din privata e-postadress. Om behov av detta finns kontakta IT-ansvarig. 
  
Att förfalska en avsändares adress på Internet är lätt, så bekräfta äktheten av informationen om något 
viktigt beslut skall fattas utifrån denna.  
  
Det är inte viktigt att sprida kedjebrev via Botkyrka Ridsällskap e-postadresser. På Internet cirkulerar 
också ett stort antal falska varningar om datorvirus, skicka inte dessa vidare då de ofta kan vara själva 
viruset. Kontakta IT-ansvarig eller din chef.  
 
Lösenord 
 
På de flesta datorsystem krävs ett lösenord för att få tillträde. Man bör välja ett lösenord som är säkert 
och inte lätt att gissa. Man ansvarar själv för att hålla lösenord hemliga hela tiden och bör inte ge ut 
egna lösenord till andra människor. 
 
Du bör inte tillåta någon annan person, även andra behöriga användare, att få tillgång till 
datorsystemet med hjälp av dina personliga inloggningsuppgifter. 
 
Avslutningsvis  
 
Har du frågor om denna policy eller om användningen av Internet och e-post kontakta då IT-ansvarig 
eller styrelsen. 
 


