Miljöpartiet Västmanlands riktlinjer för e-post


E-post som har direkt/indirekt anknytning till Miljöpartiet får inte på något sätt användas i
syfte att göra intrång på copyright eller andra rättigheter hos tredje part, att sprida nedsättande,
kränkande eller trakasserande meddelanden eller på annat sätt ägna sig åt olagligt eller
bedrägligt uppträdande. E-post med direkt anknytning, XXXX@mp.se, indirekt anknytning,
t.ex. privata mailkonto som används som kontaktinformation på www.mp.se.



Officiella e-postadresser, alltså exempelvis de som används av kommunanställda t.ex
XXXX@hallstahammar.se, ska inte användas då det enligt tryckfrihetsförordningen är en
allmän handling om den är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Inkorgens register
över inkomna e-postmeddelanden räknas också då som allmän handling. Huvudregeln är att
allmänna handlingar ska sändas till registrator eller motsvarande för diarieföring och
arkivering och skulle medföra ett merarbete som det inte finns utrymme för.



När ett mail vidarebefordras är det av största vikt att den som skickat ursprungsmailet är
medveten om att dennes mail kommer att delas vidare till en tredje part. Alla medlemmar i
politiska partier har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt och det kan också finnas andra
orsaker till att denne inte vill att e-postadressen eller annan information ska delas vidare utan
vetskap och godkännande.



För att skydda medlemmars och andra intresserades integritet får man inte lägga till epostadresser direkt till en e-postlista eller ett diskussionsforum i Google Groups om inte
personen har ett konto på kommunikationsplattformen. Många gånger går det att istället lägga
till en hemlig kopia. Dessa adresser är då inte synliga hos mottagarna



Den som lägger till personer direkt i Google Groups får upp en varningsruta:



En uppmaning att gå med i en grupp skall istället skickas ut antingen med funktionen “Bjud in
medlemmar” eller genom att skicka med en länk i ett utskick från medlemsregistret. Utskick
till grupperna skall alltid innehålla en länk eller uppgift om hur man avregistrerar sig.



Vi ska alltid ha i åtanke att vi representerar Miljöpartiet och ska därför uppträda på ett sätt som
är förenligt med vad Miljöpartiet står för både i den interna och externa kommunikationen. En
god ton ger en kränkningsfri kommunikation.



Om du tar emot ett e-postmeddelande med innehåll som du uppfattar som hotfullt eller
trakasserande bör du spara meddelandet och meddela direkt till KrisSam eller skicka via
vastmanland@mp.se.



Utskick till samtliga medlemmar ska alltid gå från medlemsregistret

