
Fylls i av användaren

Namn

Gatuadress

Postnr&ort

Telefon

Liu-ID

Datum och underskrift

Jag har tagit del av villkoren i pappret ”Villkor för konto (v1.5)” och lovar att
följa dem.

Datum Underskrift

Fylls i av rooten

Användaridentitet

UID

Personnummer

Skapande root

Betalsätt

Liu-kort?

Klipp här! Vänstra till kassören och högra till medlemmen.

Kvitto Kvitto
Datum: Datum:

Ort: Ort:

Användare: Användare:

Summa: Summa:

Rootunderskrift: Rootunderskrift:



Villkor för konto (v1.5)

Välkommen till LYSATOR!
Som medlem i Lysator har du stora möjligheter att förkovra dig inom m̊anga

roliga omr̊aden av datorernas värld. Du är fri att inom rimliga gränser göra
nästan vad som helst p̊a Lysators datorer. Det finns dock vissa regler som Ly-
sator kräver att du följer för att du ska f̊a ha ett konto:

1. Kontot är personligt, och f̊ar inte överl̊atas eller utl̊anas annat än ef-
ter tillst̊and fr̊an styrelsen eller systemadministratörerna (dvs rootgrup-
pen). Kortare utl̊an är till̊atet om du själv h̊aller uppsikt över vad kontot
används till medan det är utl̊anat.

2. Undvik att använda Lysators datorer p̊a ett sätt som stör andra medlem-
mars användning av datorerna. (Kör till exempel inte omfattande tunga
beräkningar p̊a andra datorer än just de som är avsedda som beräkningsservrar.)

3. Använd inte Lysators utrustning till att skicka/vidarebefordra reklammail
(SPAM), eller till att sprida upphovsrättsskyddat material om du inte har
tillst̊and att göra det.

4. Utöver de ovan uppräknade reglerna s̊a tillämpar Lysator även de regler
som Linköpings universitet angivit i <Regler för studenters användning
av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet, DNR: LiU-
2018-01846 >.

Därutöver kan följande noteras:

• Det är oftast bättre att fr̊aga om hjälp om du behöver det, än att bara
agera efter gissningar, i synnerhet vad gäller gemensamma system och
resurser där du kan orsaka problem för andra om du gör fel. Passa gärna
även p̊a att dela med dig av den kunskap du sitter inne med, om n̊agon
fr̊agar.

• Lysators datorer och utrustning är till stor del donerade. En del av dessa
donatorer har satt upp speciella donationsvillkor. Kontrollera med da-
torhandboken <http://datorhandbok.lysator.liu.se/> om du är osäker p̊a
vad som gäller för just det system du använder, eller fr̊aga en systemad-
minstratör (”root”).

• Lysator lagrar de uppgifter du anger p̊a detta papper. Användarnamnet
har en direkt koppling till ditt namn och detta är synligt för alla med-
lemmar i Lysator. Endast styrelsen har tillg̊ang till de övriga uppgifterna.
Om du önskar att bli bortglömd ska du informera styrelsen.

Dessa regler finns för att vi alla ska kunna trivas p̊a v̊ara datorer, och för
att v̊ar nätverksanslutning ska f̊a finnas kvar. Om vi inte sköter oss s̊a finns det
risk för att den försvinner.
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