Policy- sociala medier i IFK Kristianstad
IFK Kristianstad är en ideell idrottsförening som jobbar för att barn- och ungdomar skall
känna gemenskap, kamratskap, trygghet och få en social fostran. Hur vi ledare agerar mot
våra barn- och ungdomar är även en viktig del viktigt för denna utveckling.
Ett led i detta arbete är att ha policy för olika saker för att säkerställa att alla har
samma utgångspunkt. I detta fall en policy kring hur hantering av sociala medier.
•

•

•

Begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för verktyg och plattformar som gör det
lättare för människor att knyta och behålla kontakter, och möjliggör dialog människor
emellan. Speciellt är också att användarna själva är med och skapar innehållet. Det är en
tunn linje mellan den professionella och privata världen på internet. Även fast du talar
som privatperson kan det uppfattas som att det är din förenings åsikter som du ger uttryck för i den digitala världen.
Utgångspunkten är den ständigt förändrade och snabbt utvecklande IT-världen, och de
konsekvenser ett felaktigt budskap kan ge. Dessutom ska man ta i beaktande med vilken
hastighet detta budskap sprids idag i jämförelse med 10–20 år sen. Sociala medier såsom
Facebook och Instagram är medier där förekomst av mobbing och smutskastning är svår
att få överblick över. Vi vill därför med detta dokument lyfta fram några regler, samt en del
tankar att bära med sig när man lägger ut någon bild eller text på sociala medier.
IFK Kristianstad skall belysa sin policy i samband med terminsstart vid föräldramöte och för nytillkomna i föreningen. Policyn skall finnas tillgänglig på hemsidan.

Felaktiga bilder i sociala medier kan leda till:
• Att personer i klubben tar illa vid sig
• Att personer i klubben känner sig kränkta
• Att IFK Kristianstad som klubb kan få skadat rykte
• Mobbing
Punkter att följa:
• Lagförälder/lagledare är ansvarig för FB och Instagramkonto som respektive lag har,
och ser till att inget olämpligt läggs upp eller skrivs.
• Ingen kritik mot domare motståndare eller privatpersoner får läggas upp, sportsligt
uppträdande enligt orange tråden gäller även här.
• Tänk på att ni hela tiden representerar IFK Kristianstad och ska föregå med gott exempel.
• Bilder ska läggas upp så att inte enbart vissa i lagen är med på bilderna, utan det ska blir
en rättvis fördelning.
• De människor som är med på bilderna måste ha godkänt att bilden läggs upp.
Be alltid om tillstånd när du vill använda bilder som någon annan har tagit
• Policyn kring sociala medier går hand i hand med våra andra policys kring alkohol,
där bilder på alkohol och festande ej tillhör något som IFK Kristianstad står för.
• Var försiktig med länkar till sajter med känsligt innehåll

