Avtal för länkning till hemsida

Förord
Det ligger i Akita Inu Sällskapets (AIS) intresse att sprida så mycket information som möjligt
om akitan. Ett sätt är då att länka till akitaägares hemsidor, vilket också har gjorts.
Hemsidorna kan grovt räknas in i två kategorier: Uppfödare och övriga. En uppfödares
hemsida innehåller oftast information om den egna uppfödningen och betraktas då som
en typ av annons, och man har fått betala för en länk, medan övriga som inte innehållit
någon info om uppfödning eller planerad uppfödning har varit gratis.
Sedan många år tillbaka har det funnits avtal mellan AIS och akitauppfödare som reglerat
parternas åtagande vad gäller länkning. Tyvärr har det förekommit ”vanliga” hemsidor
som ändrat inriktning mot att på ett eller annat sätt beskriva uppfödning/planerad
uppfödning utan att något avtal ingåtts med AIS, vilket inte är rättvist mot uppfödare som
har tecknat avtal med AIS. Detta har i sin tur genererat nedanstående avtal som kommer
att innefatta alla typer av hemsidor. Som uppfödare kommer det att finnas möjlighet till
två avtal.
Det är alltså innehållet på hemsidan som kommer att avgöra vilken kategori den hör
hemma i.

Allmänt för samtliga avtal
Ägaren till den länkade sidan skall vara medlem i AIS.
Länk upprättas, om möjligt, från ansluten hemsida till AIS hemsida .
SKK´s webbpolicy och regler skall följas. (kan bifogas vid behov)
Huvudsyftet med hemsidan skall vara akita.
AIS tar inget ansvar för innehållet på den länkade hemsidan. Vi har dock rätt att ta bort
länkningen om vi anser informationen på sidan som stötande, kraftigt missvisande eller
annan anledning som gör att AIS inte vill förknippas med sidan.

Avtal för gratis länk
Denna typ av länk är för medlemmar som vill ha en länk till sin privata hemsida. Reglerna
för denna länk styrs av detta avtal.
Förutom de allmänna reglerna gäller följande:
• Hemsidan får inte vara en uppfödare/kennel-sida.
• Hemsida som beskriver (nuvarande eller tidigare) avel eller eventuell framtida avel
jämställs med uppfödare/kennel-sida (här innefattas även utbjudande av hanhund
för avel). Dessa hänvisas till ”Avtal uppfödare Max eller Mini”.
• Gratis medlemssida får inte peka på en annan sida där man är uppfödare eller
planerar avel.
• Ägare med av SKK godkänt kennelnamn för uppfödning av akita hänvisas till ”Avtal
uppfödare Max eller Mini”.
• Utländska hemsidor prövas från fall till fall, medlemskap i AIS dock obligatoriskt.
Om man planerar att bedriva avel så är medlemmen välkommen att istället teckna något
av de andra avtalen.
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Avtal uppfödare Max
Avtalet innebär att man har rätt till en länk på www.akita.nu. Länken kommer att placeras
framträdande på ett sätt som gör att den tydligt kan hittas av besökare som söker en
uppfödare eller uppfödare som söker hundar för avel.
Det innebär vidare att man har rätt till en banner enligt reglerna nedan. Denna kommer
att exponeras på strategisk plats tex framsidan. Den kommer även få en framträdande
position på uppfödarsidan.
Förutom de allmänna reglerna gäller följande:
Uppfödare får, utöver länk, dessutom annons i Akita Nytt, vilken kan uppdateras 4 ggr per
år. Denna Annons kommer även att finnas på AIS Hemsida.
Uppfödare utan egen hemsida får annons i Akita Nytt, vilken kan uppdateras 4 ggr per år.
Denna Annons kommer även att finnas på AIS Hemsida. (Här finns då möjlighet att ange
andra kontaktmöjligheter).
Åtagande för uppfödare:
• Att ge alla valpköpare (även utländska) som inte tidigare är medlemmar i AIS ett
gåvo-medlemskap i AIS. Medlemskapet är fullvärdigt, vilket även innebär
medlemskap i SSUK, och varar under 1 år räknat från inbetalningsmånad.
Kostnad för gåvomedlemskap regleras på AIS årsmöte, och är för närvarande 105
sek(2010) per valpköpare.
• Att uppdatera annons i medlemstidningen Akita Nytt.
Uppfödare tillser att ev. uppdaterad annons är Akita Nytts redaktionskommitté tillhanda
före respektive Akita Nytts manusstopp, annars används föregående annons.
• Vid behov uppdatera länk respektive banner.
Åtagande för AIS:
• Att upprätta och underhålla erhållen länk och banner från undertecknad uppfödare
på AIS hemsida (akita.nu) till dennes hemsida.
• Att uppdatera uppfödares annons på AIS hemsida i samband med nytt nummer av
Akita Nytt.
• Att när gåvomedlemskapet är betalt skicka senaste numret av Akita Nytt +
”Välkommen-paket” till gåvomedlemmen.
AIS fritar sig från ansvar för bristande underhåll av ovanstående beroende på yttre
omständigheter (ex datorhaveri, sjukdom, mm).
Kostnad för Avtal Uppfödare Max motsvarar kostnaden för årsannons i Akita Nytt, för
närvarande (2010) 600:- per år och sida, och faktureras av AIS.

Avtal uppfödare Mini
Avtalet innebär att man har rätt till en länk på www.akita.nu. Länken kommer att placeras
på ett sätt som gör att den tydligt kan hittas av besökare som söker en uppfödare eller
uppfödare som söker hundar för avel.
Åtagande för uppfödare:
• Att ge alla valpköpare (även utländska) som inte tidigare är medlemmar i AIS ett
gåvomedlemskap i AIS. Medlemskapet är fullvärdigt, vilket även innebär
medlemskap i SSUK, och varar under 1 år räknat från inbetalningsmånad.
Kostnad gåvomedlemskap regleras på AIS årsmöte, och är för närvarande 105
sek(2010) per valpköpare.
Åtagande för AIS:
• Att upprätta och underhålla erhållen länk från undertecknad uppfödare på AIS
hemsida (akita.nu) till dennes hemsida.
Kostnad för Avtal Uppfödare Mini motsvarar halva kostnaden för Avtal Uppfödare Max, för
närvarande(2010) 300:- per år, och faktureras av AIS.
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Härmed tecknas:
Avtal för gratis länk
Avtal uppfödare Max
Avtal uppfödare Mini
Mellan Akita Inu sällskapet och:

___________________________________________

Avtalet gäller länk till sidan:

___________________________________________

Härmed intygas att jag läst igenom avtalet och är medveten om att Akita Inu Sällskapet
har rätt att utan förvarning ta bort länken om jag bryter mot ovanstående regler..
Vid tvist är det AIS webbmasters uppfattning som gäller tills ärendet är prövat av AIS
styrelse.
Avtalet gäller per kalenderår och förlängs automatiskt av AIS om inte någon av parterna
sagt upp gällande avtal skriftligt senast 30/11 avtalsåret.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

________________________
Datum

______________________________________
Namn

______________________________________
Namnförtydligande

Godkänt av representant från Akita Inu Sällskapet:

________________________
Datum

______________________________________
Namn

______________________________________
Namnförtydligande
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