Social Mediepolicy
Mediepolicy Stenhagens KK
Tänk efter före
Denna policy reglerar offentliggörande av och kommentarer samt bilder på sociala medier av
medlemmar i Stenhagens Kamrat Klubb. Föreningsmedlemmen är föreningsrepresentant dygnet runt
och skall via sociala medier uppträda på ett sätt som gagnar sporten och den egna SKKs bästa. Vi står
för öppenhet och ärlighet, och vi uttalar oss alltid med respekt och fakta. Föreningsmedlemmen får
således inte uttala sig på ett nedsättande eller kränkande sätt mot andra människor. Detta gäller alla
typer av sociala medier, tidskrifter samt radio och tv. Tänk på att det är mottagarens upplevelse som
avgör vad som är kränkande eller nedsättande. Vad kommer att hända när du skriver det du tänkt.
Är du upprörd vänta ett tag innan du skriver något. Chansen att du är mer saklig och inte förhastar
dig är mycket större då. Låt gärna någon annan läsa innan du publicerar om du är det minsta osäker
på reaktionerna.
SKK medlemmar är fria att publicera eller kommentera via sociala medier i enlighet med denna
policy. Publicering och kommentarer på sociala medier har liknande skyldigheter som alla andra
typer av publicering eller kommentarer.

Respektera din publik, SKK, och dina lagkamrater & motståndare
Allmänheten i allmänhet, och SKK: s medlemmar och motståndare, speglar en mångfald av seder,
värderingar och synsätt. Skriv inget motsägelsefullt eller i konflikt med SKK hemsida. Var inte rädd för
att vara dig själv, men gör det respektfullt. Använd ditt goda omdöme och se till att göra det tydligt
att de synpunkter och åsikter som uttrycks bara är dina och representerar inte SKKs officiella
ståndpunkter. Vid en konflikt eller om du har negativ kritik och synpunkter på föreningen SKK eller
någon av dess medlemmar försök alltid att reda ut mellan berörda parter innan du går ut offentligt.

Kontroversiella frågor
Om du ser förvrängningar gjorts om SKK i media, kan du påpeka detta. Gör det alltid med respekt och
med fakta. Om du talar om andra, se till att det du säger är sakligt och att det inte nedvärderar den
andra parten. Undvik argumentation. Bråk kan skapa onödigt snack, ett negativt ”surr” och sällan
vinner någon på detta i slutändan. Försök inte att vinna poäng eller sporra andra in i inflammerade
debatter. Kontrollera vad du säger är korrekt i sak.

Bli först med att svara på dina egna misstag
Om du gör fel, var öppen med dina misstag och rätta till det snabbt. Om du väljer att ändra ett
tidigare inlägg, gör klart att du har gjort det. Om någon anklagar dig för att publicera något olämpligt
(t.ex. sitt upphovsrättsskyddade material eller en nedsättande kommentar om dem), ta itu med det
snabbt - bättre att ta bort det omedelbart för att minska risken för osämja eller en rättslig åtgärd.
Verkställighet
Policybrott kan bli föremål för disciplinära åtgärder, till och med uteslutning ur föreningen.

Fördjupning av SKK Mediepolicy – förklaringar och förtydliganden
Tänk efter före
Denna policy reglerar offentliggörande av och kommentarer osamt bilder på sociala medier av
medlemmar i Stenhagens Kamrat Klubb. Föreningsmedlemmen är föreningsrepresentant dygnet runt

och skall via sociala medier uppträda på ett sätt som gagnar sporten och den egna SKKs bästa. Vi står
för öppenhet och ärlighet, och vi uttalar oss alltid med respekt och fakta. Föreningsmedlemmen får
således inte uttala sig på ett nedsättande eller kränkande sätt mot andra människor. Detta gäller alla
typer av sociala medier, tidskrifter samt radio och tv.
Det är mottagarens upplevelse som avgör vad som är kränkande eller nedsättande.
Vid tillämpningen av denna policy, innebär sociala medier varje anläggning för online-publicering
och kommentarer, inklusive utan begränsning bloggar, wikis, sociala nätverk som Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter, Flickr, Sportwire och YouTube. Även föreningens hemsida är ett
socialt media med sin gästbok och plats för nyheter. Denna policy är utöver och kompletterar
existerande eller framtida policy för användning av teknik, datorer, e-post och Internet.
Vad kommer att hända när du skriver det du tänkt. Är du upprörd vänta ett tag innan du skriver
något. Chansen att du är mer saklig och inte förhastar dig är mycket större då.
Låt gärna någon annan läsa innan du publicerar om du är det minsta osäker på reaktionerna.
SKK medlemmar är fria att publicera eller kommentera via sociala medier i enlighet med denna
policy. Publicering och kommentarer på sociala medier har liknande skyldigheter som alla andra typer
av publicering eller kommentarer.
Respektera din publik, SKK, och dina lagkamrater & motståndare
Allmänheten i allmänhet, och SKK: s medlemmar och motståndare, speglar en mångfald av seder,
värderingar och synsätt. Skriv inget motsägelsefullt eller i konflikt med SKK hemsida. Var inte rädd för
att vara dig själv, men gör det respektfullt. Detta omfattar inte bara det uppenbara (ingen etnisk
smutskastning, kränkande kommentarer, nedsättande kommentarer, personliga förolämpningar,
obscenitet, etc.), men också att vederbörlig hänsyn integritet och ämnen som kan anses stötande
eller provocerande - såsom politik och religion. Använd ditt goda omdöme och se till att göra det
tydligt att de synpunkter och åsikter som uttrycks bara är dina och representerar inte SKKs officiella
ståndpunkter. Vid en konflikt eller om du har negativ kritik och synpunkter på föreningen SKK eller
någon av dess medlemmar försök alltid att reda ut mellan berörda parter innan du går ut offentligt.
Kontroversiella frågor
Om du ser förvrängningar gjorts om SKK i media, kan du påpeka detta. Gör det alltid med respekt och
med fakta. Om du talar om andra, se till att det du säger är sakligt och att det inte nedvärderar den
andra parten. Undvik argumentation. Bråk kan skapa onödigt snack, ett negativt ”surr” och sällan
vinner någon på detta i slutändan. Försök inte att vinna poäng eller sporra andra in i inflammerade
debatter. Kontrollera vad du säger är korrekt i sak.
Bli först med att svara på dina egna misstag
Om du gör fel, var öppen med dina misstag och rätta till det snabbt. Om du väljer att ändra ett
tidigare inlägg, gör klart att du har gjort det. Om någon anklagar dig för att publicera något
olämpligt (t.ex. sitt upphovsrättsskyddade material eller en nedsättande kommentar om dem), ta itu
med det snabbt - bättre att ta bort det omedelbart för att minska risken för osämja eller en rättslig
åtgärd.
Skydda din egen integritet
Sekretessinställningar på sociala mediers plattformar bör ställas in för att tillåta någon att se
profilinformation som liknar vad som skulle vara på SKK hemsida. Andra sekretessinställningar
som kan tillåta andra att skicka information eller visa information som är personligt bör ställas in
för att begränsa tillgången. Var uppmärksam på att publicera information som du inte vill att
allmänheten ska se.
Förbehåll

Många användare av sociala medier inkluderar att de tillhör en grupp, men att det de publicerar är
en personlig åsikt. Det är god praxis och uppmuntras, men räkna inte med att undvika alla problem
- det kanske inte har så mycket rättslig verkan.
Verkställighet
Policybrott kan bli föremål för disciplinära åtgärder, till och med uteslutning ur föreningen.

