Policy – Sociala medier
Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, ledare och förtroendevalda
som representerar Dalby GIF avseende sociala medier.
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube
etc.
Användandet av sociala medier har blivit en integrerad del av många människors
vardag. Sociala medier kan vara ett effektivt sätt att kommunicera med andra mäniskor,
föreningar och grupper.
Sociala medier skall användas för att sprida information om Dalby GIF.
I sociala medier har medlemmar, ledare och förtroendevalda möjlighet att
marknadsföra Dalby GIF och stärka vårt varumärke och skapa kontakter och
kommunicera.
Kommunikation över internet innebär också risker 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 Dalby GIF och vår verksamhet.
Det som skall kommuniceras skall i största möjliga utsträckning utgå från innehåll på
vår webbplats.
All kommunikation som sker via vår webbplats skall gå via vår
kommunikationsansvarige person.
Medlemmar får gärna:
· Sprida länkar där Dalby GIF omnämns
· Sprida länkar som leder till Dalby GIF:s webbplats
· Göra positiv reklam för Dalby GIF
· Tips kommunikationsansvarige om saker man hittar i sociala medier
· Ansluta till nätverk som är relevanta för Dalby GIF:s verksamhet
Medlem skall inte:
· Inte utan kommunikationsansvariges eller ordförandes godkännande uppge sig
representera Dalby GIF
· Gå till personangrepp, kränka människor eller ansluta sig till grupper som gör
det.
· Sprida negativ information eller uttrycka sig nedlåtande om Dalby GIF
· Sprida rättighetsskyddat material, så som foto, dokument eller filmer utan
tillstånd från rättighetsinnehavaren.

Våra sociala mediekanaler
Facebook
Facebook skall användas för att:
· Sprida information och nyheter om Dalby GIF t.ex. att dela länkar till artiklar
eller till vår webbplats.
· Driva datatrafik till vår webbplats
· Marknadsföra Dalby GIF på ett positivt sätt
· Interagera med medlemar, föreningar och andra intressenter.
Det är ej tillåtet att skapa egna facebook-sidor eller grupper för att sprida
information från eller om Dalby GIF.

Twitter
Kan användas till:
· Sprida information och nyheter om Dalby GIF
· Rapportera från läger eller cuper där Dalby GIF är deltagare
· Interagera med nyckelpersoner i andra föreningar och förbund
· Driva datatrafik till Dalby GIF:s webbplats
· Marknadsföra Dalby GIF

YouTube
Dalby GIF:s YouTube sida administreras av vår kommunikationsansvarige. Allt material
som läggs upp på sidan skall vara kopplat till Dalby GIF:s verksamhet och skall
granskas av kommunikationsansvarige.

Bloggar
Bloggar ska vara en informationskälla där enskilda medlemar eller grupper av
medlemmar delar med sig av personliga reflektioner och erfarenheter utifrån deras roll i
Dalby GIF.
Bloggarna får inte behandla privata angelägenheter, ej heller innehålla nedlåtande eller
på annat sätt kränkande text som strider mot Dalby GIF:s policy.

