Frillesås FF
Policy Sociala medier
Sociala medier
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube osv.
I sociala medier har medlemmar, ledare och förtroendevalda möjlighet att marknadsföra
Frillesås FF och stärka vårt varumärke och skapa kontakter och kommunicera.
Kommunikation över internet innebär också risker för Frillesås FF då det som skrivs kan få
stor spridning och vara svårt att stoppa.
Syftet med denna policy är att medlemmar, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att
sociala medier används på ett positivt sätt, och att det ger fler möjlighet att hitta till Frillesås
FF och vår verksamhet.
Allmant
Föreningens officiella hemsida samt Facebook-sida administreras av anställda och
förtroendevalda på Frillesås FF, men kan delgeras till ledare och utsedda medlemmar.
Frillesås FF ska informera och entusiasmera läsaren att söka mer information om
föreningen och dess verksamhet.
Frillesås FFs logotype ska användas i sin helhet.
Generella riktlinjer
Generella riktlinjer för föreningens medlemmar som använder sig av Sociala medier








Använd sunt förnuft och visa respekt
Var aldrig anonym i kommentarsfält
Prata alltid gott om varandra, föreningen och motståndare
Försäkra er om att bilder/filmer är godkända av de som finns på bilden/filmen
Saker som är interna – håll dessa interna. T ex laguttagningar, närvaro m m kan
diskuteras i slutna grupper
Berätta om roliga saker som händer i föreningen eller i laget
Negativa inlägg eller kommentarer som kan ses som personangrepp eller mobbning
är inte under några omständigheter tillåtet och kan innebära uteslutning ur
föreningen

Vid alla frågor och diskussioner som rör ren fakta hänvisa till www.frillesas-ff.se eller
Frillesås FFs styrelse.
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Frillesås FF
Påföljder
Övertramp i sociala medier kommer behandlas utav ledare och om nödvändigt av styrelse,
så att lämpliga påföljder kan verkställas. Exempel:
Spelare:

samtal med spelaren och kontakt med föräldrar om spelaren inte är myndig.
Åtgärd efter bedömning av överträdelsens storlek.

Ledare:

enskilt samtal mellan ledare och styrelse, åtgärd efter bedömning av
överträdelsens storlek.
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