Eurasier Klub Danmark
Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub

Regler for brug af Eurasier Klub Danmarks forum
1. Formål
Formålet med forummet er at skabe et samlingssted for medlemmer af Eurasier Klub Danmark
og andre med interesse for eurasieren, hvor der blandt medlemmerne er mulighed for at
deltage i en uformel debat.
Indlæg i forummet er ikke udtryk for den officielle holdning i Eurasier Klub Danmark, men
alene udtryk for det enkelte medlems personlige holdning.
Ønskes kontakt med Eurasier Klub Danmark henvises der til de respektive funktioner via
hjemmesidens officielle mailadresser.
2. Sprog og omgangstone
Indlæg skal til enhver tid overholde gældende dansk lov – herunder blandt andet straffelovens
regler om injurier. Det er ikke tilladt at opfordre eller vejlede om ting, der er strafbare.
Hetz og tilsvining af andre medlemmer, produkter eller firmaer er ikke tilladt. Der skal udvises
almindelig høflighed og respekt for de øvrige medlemmer og deres holdninger.
Medlemmerne må benytte det sprog, som de finder nødvendigt, så længe ytringen ikke er
personligt stødende for andre.
3. Hyperlinks
Der må ikke linkes til sider, der er i strid med dette regelsæt eller den øvrige danske
lovgivning.
Det er kun tilladt at linke til andre hjemmesider, når medlemmerne har sikret sig, at de
pågældende sider på ingen måde installerer spyware, adware, malware, virus eller lignende
hos medlemmer, der følger linket. Det er ikke tilladt at linke til pornografisk eller erotisk
indhold.
Links kan uden forudgående varsel fjernes af webmaster eller en redaktør.
Overtrædelse af ovenstående kan i særligt grove tilfælde medføre blokering af et medlems IPadresse.
4. Reklamer
Der accepteres ikke reklamer på forummet i nogen form. Overtrædelse af forbuddet kan
resultere i advarsler, øjeblikkelig bortvisning og blokering af IP-adressen.
5. Flytning af indlæg og tråde
Webmaster eller en redaktør kan til enhver tid flytte emner/indlæg til et andet subforum, hvis
de skønnes mere relevante der.
6. Sletning af inaktive brugere og indlæg
Webmaster kan uden varsel slette brugere, der i lang tid har været inaktive, og indlæg der er
forældede.

7. Ønsker fra medlemmerne
Såfremt et eller flere medlemmer mener, der er behov for oprettelse af et eller flere nye
subfora, sendes disse ønsker til webmaster. Andre forslag eller ønsker sendes ligeledes til
webmaster.
Webmaster afgør om forslagene har almeninteresse og skal iværksættes.
Bestyrelsen er forummet øverste myndighed. Klager over trufne afgørelser eller over
webmaster eller redaktørerne skal sendes til formanden.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. november 2010
Bestyrelsen

