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Fastän administratörer och moderatorer på
det här forumet försöker att ta bort eller ändra
allt störande eller stötande material så fort
som möjligt, är det omöjligt att gå igenom alla
meddelanden. Vi vill därför meddela dig om
att alla inlägg som skrivits i det här forumet
uttrycker vad författaren tänker och tycker,
och administratörer eller moderatorer skall
inte stå till ansvar för detta (förutom för de
meddelanden som de själva har skrivit).

Systemet i det här forumet använder kakor
(cookies) för att spara information på din
dator. De här kakorna innehåller inte något
av den information som du skriver i forumet,
utan används endast för att göra ditt
användande av forumet bättre. E-post
adressen används bara för att aktivera din
registrering, nyhetsbrev och för att skicka ev
nytt lösenord till dig. Vi delar inte med oss av
den registrerade informationen till någon
annan.
ÅLDERSGRÄNS: 20 ÅR
NETIKETT
Var trevlig mot andra, och behandla din
omgivning på samma sätt som du själv vill
bli behandlad. Läs, och visa respekt för
andra människors uppfattning.
Inlägg som inte är på svenska, danska eller
norska raderas.
Den som bryter mot någon av netikettregler
kan få en tillsägelse. Flertalet tillsägelser
som inte hörsammas kan resultera i en
varning. Målsättningen är dock att hellre
fria än fälla.

Rubriken ska visa vad inlägget
handlar om
Genom val av rubrik så hjälper du andra
användare att berätta vad ditt inlägg
handlar om.

Inlägg ska hålla sig i närheten
av ämnet för gällande forum
Var noga med att posta ditt inlägg i rätt
forum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det
ämne som forumet avser.

Håll er till ämnet i tråden
Ifall diskussionen övergår till ett helt annat
ämne än vad rubriken säger, så starta
hellre en ny tråd med ny rubrik. 

Korspostning är förbjudet
Att korsposta, det vill säga att posta
samma inlägg i flera olika forum, är inte
tillåtet.

Din profilbild och signatur ska
inte vara stötande
Din  profilbild och din signatur ska inte vara
stötande för andra personer. Profilbilder ska
enbart vara ett kännetecken för att andra
användare enklare ska komma ihåg dig.
Pornografiska bilder och annat som kan
skapa problem på skolor, bibliotek och
arbetsplatser är därför inte tillåtna. Bilder på
personer under 18 år som kan tänkas vara
av sexuell natur är inte tillåtet. Signaturen
och profilbilden får ej innehålla något som
bryter mot forumets regler.

Viss spridning av
upphovsrättskyddat material
är förbjudet
Det är inte tillåtet att efterfråga eller
publicera direktlänkar varifrån man kan
ladda hem upphovsrättskyddade mp3-filer,
filmer och dataprogram.
Du är fri att diskutera ämnet som sådant,
men inte att använda forumet som ett
redskap i syfte att sprida
upphovsrättskyddat material.

SPECIFIKA REGLER
Inlägg som inte följer forumets specifika
regler kan komma att redigeras, låsas eller
raderas. Den som bryter mot reglerna
riskerar en varning. En varning plockas
bort efter sex månader.

Annonser är förbjudet i det
allmänna forumet
Forumet har en speciell sektion för
leverantörer och producenter. I denna sektion
är det tillåtet att presentera sortiment ,
evenemang och andra aktiviteter. Det krävs
separat registrering för att få denna rättighet

För den övriga delen är det helt förbjudet att
posta reklam) Den som postar reklam blir
automatiskt avstängd, utan varning. Det är
dock tillåtet att nämna tips på bra företag när
diskussionen kräver det. Det är tillåtet att
ha en länk till sin egen webbplats i sin
signatur (förutsatt att den inte är en
kommersiell eller bryter Handel av varor
och tjänster är förbjudet, med undantag för
inlägg som uppenbart gynnar användarna.
Detta är ett diskussionsforum, respektera
detta! 



Hets mot folkgrupp är
förbjudet
I Sverige finns en lag som förbjuder "hets
mot folkgrupp". Enligt 16 kap. 8 §
brottsbalken kan man dömas för den om
man uttalar eller sprider hot eller
missaktning för en grupp av personer med
anspelning på ras, hudfärg, nationell t eller
etniskt ursprung, trosbekännelse eller
sexuell läggning.

Att uppvigla till brott är
förbjudet
Det är förbjudet att uppvigla till brott.
Brottslig verksamhet är enbart tillåten i
teorin. Ifall ditt inlägg är en ren uppvigling
och att det inte handlar om något skämt, så
riskerar du en varning för detta.

Barnpornografi är förbjudet
Länkar till webbplatser med nakenbilder på
personer yngre än 18 år och länkar till
barnpornografi är inte tillåtet. Det är inte
heller tillåtet att efterfråga nakenbilder eller
-filmer på personer under 18 år.
Skönlitterära sexskildringar med personer
under 18 år är förbjudet.
Den som bryter mot något i denna regel
riskerar att bli automatiskt bannlyst från
forumet, utan varning.

Var försiktig med 
Personuppgifter
Anonymiteten garanteras på finewines.se.
Därför är det inte tillåtet att publicera andra
användares personuppgifter eller IP-nummer.

Inlägg med tydligt uppsåt att avslöja annan 
användare leder till avstängning. Hot om 
avslöjande, i inlägg eller i PM, eller gråzoner av 
uppsåt i inlägg kan leda till varning eller 
tillsägelse. Med hänsyn till PUL är det inte 
tillåtet att publicera personuppgifter om 
utomstående. Påståenden om personer som 
inte kan styrkas med källa är förbjudet, såvida 
inte forumdel eller trådämne gör det befogat.

Grova personangrepp,
trakasserier och hot är
förbjudet
Grova personangrepp som syftar till att
nedvärdera och få sin meddebattör att må
dåligt är förbjudet, liksom trakasserier, hot
och mobbing. Det är inte heller tillåtet att
skicka suspekta förslag via PM, där man
exempelvis säger sig vilja ha sex med
användaren. Hot (även förtäckta) och
trakasserier är förbjudet både i inlägg eller
PM och kan leda till avstängning.

Kvalitet  framför kvantitet
finewines.se ställer krav på kvalitet  och
läsvärde. Medlemmar som motarbetar den
fria debatten i forumet, genom att publicera
inlägg med för låg kvalitet  och bristande
debattunderlag kan bli bannlysta.
Förkortningen KFK står för "Kvalitet  framför
kvantitet".

ÖVRIG INFORMATION SOM
DU BÖR VETA OM
finewines.se lyder under svensk lagstiftning
finewines.se tror på åsikts- och
yttrandefrihet, att alla människor i
samhället ska ha rätten att yttra sig utan
rädsla för repressalier. Vi tycker detta är
något viktigt som vi alla bör kämpa för.
Med frihet följer ansvar. Finewines.se är
inget community, utan ett diskussionsforum
för sakliga debatter. Att bli upprörd, arg och
att inte hålla med om det som skrivs i en
diskussion är tillåtet. Att förstöra debatterna
och hindra åsiktsfriheten för andra
användare i forumet är inte tillåtet. Admin
har rätt att bannlysa en användare som
han anser olämplig, och som inte tillför
forumet något kvalitetsmässigt.


