Råd och riktlinjer för användandet av sociala medier

Med sociala medier menas bloggar, hemsidor, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube m.fl.
Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra VBR, stärka vårt varumärke och skapa
kontakter. Kommunikation över internet innebär dock också risker för VBR genom att det
som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.
Syftet med denna policy är att medlemmar, anställda, ledare och förtroendevalda ska få
riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt.

Utgångspunkt
Utgångspunkten är att VBR ser positivt på
användandet av sociala medier, t.ex. att det
läggs ut text och bilder på lag(resultat), DM,
SM och även bilder från våra egna tävlingar.
Det stärker också bilden av organisationern
som öppen och tillgänglig.
Allmän policy
I den mån VBR har officiella Facebooksidor, Twitter, bloggar, Instagram, hemsidor
med mera så administreras dessa av VBRs
utsedda, företrädesvis förtroendevalda
eller anställda.
VBR ska entusiasmera läsaren att söka
mer information om ridsporten på
www.vbr.nu eller www.ridsport.se
Förhållningsregler
• Visa respekt för varandra, kommentera
aldrig nedsättande om någon medlem,
anställd, ledare eller förtroendevald som
representerar VBR.
• Var alltid korrekt och använd sunt förnuft,
tänk på att även om ditt svar är riktat till en
viss person kommer det att läsas av många
andra.
• Vid publicering av foton och filmer på
personer, där fler än du själv är med, ska 		
berörda alltid godkänt detta innan.
• Debatter på sociala medier ska ha högt till
tak men personliga påhopp av enskild eller
grupp, mobbning, ryktesspridning,
spekulationer eller annan medveten
publicering av felaktig information ska
inte förekomma.

Det ska inte heller publiceras texer som 		
medvetet skadar föreningen eller dess
verksamhet.
• Om du har en egen/privat blogg eller
hemsida och där i enskilda inlägg nämner
din förening och dina föreningsmedlemmar så är du inte privatperson.
Då tar du rollen som föreningsmedlem
även om du säger att du skriver som
privatperson.
• Om det uppstår problem/frågeställningar/		
kritik till/inom föreningen så ska dessa
alltid lösas ”offline”, och INTE debatteras
på hemsidor eller sociala medier.
Eventuella problem/frågeställningar bör 		
riktas till verksamhetschef och/
eller styrelsen och ska besvaras så fort 		
som möjligt.
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