Medlemsansökan
Användarkonto
Allmänt
Endast personer som studerar eller arbetar vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet
äger rätten att bli och vara medlemmar i datorföreningen ACC. Vi vill därför att du fyller i
ditt Umu-id1 användarnamn i ansökan, ex. på formen abcd0001@student.umu.se. Medlemsavgiften är f.n. 50:-/termin. Betalning sker genom att sätta in pengarna på vårt bankgirokonto:
5149-5331. Vänta med att betala tills vi meddelat via e-post att ditt konto är färdigt, och vi gett
dig en OCR-referens.
• Du är skyldig att ta del av, följa och hålla dig uppdaterad med SUNET:s regler2 , ACC:s
stadgar3 samt ACC:s policy4 .
• All kommersiell användning av föreningens eller universitetets dator- och datornätresurser är
förbjuden.
• Bete dig så att du varken skämmer ut dig själv, universitetet eller vår förening.
• Underlätta samvaron med andra människor genom att ta del av och följa "The Net User
Guidelines and Netiquette"5 .

Kontot
• Ditt konto är personligt och får inte användas av någon annan.
• ACC:s systemadministratörer har rätt att, vid misstanke om brott, misstanke om överträdelse
av ACC:s eller SUNET:s regler eller för felsökning av ACC:s system, utan förvarning undersöka
innehållet i det material som du lagrar på ditt konto.
• Information som görs publikt tillgänglig (exempelvis hemsidor) får inte innehålla sådant material som strider mot gällande lagstiftning (exempel på detta är bl a kränkning av någons
upphovsrätt, spridande av barnpornografi och hets mot folkgrupp) eller material som kan
uppfattas som kränkande eller stötande (exempelvis pornografi).
• Publikt tillgänglig information får heller inte innehålla material som kan skada föreningens
anseende eller relation med myndigheter, institutioner eller motsvarande.
• Vi publicerar en medlemslista på vår hemsida med en länk till respektive medlems hemsida
om sådan finns. Vill du inte finnas med på denna lista, kontakta oss.

Påföljder
• Förutom straff eller skadestånd i enlighet med svensk eller utländsk rätt, riskerar ditt konto
att stängas av omedelbart vid brott mot någon av ovanstående regler.

1

Umu-id kallades tidigare för CAS-id
http://basun.sunet.se/html_docs/extregler.html
3
http://www.acc.umu.se/information/stadgar.html.sv
4
http://www.acc.umu.se/information/policy.html.sv
5
http://www.efd.lth.se/ddg/network/netiquette.html
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Medlemsansökan
Användarkonto
Kontaktinformation
Namn:

.......................................................................

Telefonnummer:

.......................................................................

Kontakt-epostadress:

.......................................................................
@student.umu.se
@umu.se

Umu-id:

❏ Jag vill engagera mig i föreningen! Så fort ni hinner hör ni av er till mig!

Önskemål om användarnamn
I första hand vill jag ha:
☞ Max 8 och minst 2 tecken! Tillåtna
tecken: siffror, bokstäver (a-z) samt bindestreck. Punkt är EJ tillåtet!

❶
men om det är upptaget:

☞ Användarnamnet måste börja med en bokstav!
☞ Använd endast små bokstäver.

❷

☞ Din
e-post
adress
namn@acc.umu.se

men om det är upptaget:

blir

användar-

☞ Ex på användarnamn som finns nu: torben,
hans, headache, hyarion, selander.

❸

☞ Glöm ej att läsa igenom bestämmelserna (Vänd!).

Vänta med att betala in avgiften tills du fått besked om att kontot är skapat.
Jag har tagit del av reglerna, accepterar dem och förbinder mig att följa dem.
.................
Datum

...........................................................
Underskrift

☞ Formuläret lämnas underskriven i ACCs brevlåda utanför S401 i samhällsvetarhuset.

ACCs anteckningar

Inkommen dat:

..........................

Inlagd dat:

..........................

Kontaktad

Mottagen av:

..........................

Inlagd av:

..........................
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❏

