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Kungsörs Ridklubb
Policy sociala medier
Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, anställda, ledare och
förtroendevalda som representerar Kungsörs Ridklubb avseende sociala medier som
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, bloggar, videosajter som Youtube
etc. Policyn riktar sig även till de personer som inte är medlemmar men som vistas
på anläggningen eller deltar i aktiviteter anordnade av Kungsörs Ridklubb.

Allmänt
Kungsörs Ridklubbs webbplats, Instagram och Facebook hanteras av personal och
utsedda förtroendevalda med syfte att informera och entusiasmera läsaren.
Kommunikation med enskilda personer och företag ska i första hand ske via
telefon, personliga möten och e-post. Frågor rörande enskilda ärenden hänvisas till
Kungsörs Ridklubbs telefon och e-post.

Utgångspunkt
Kungsörs Ridklubb ser positivt på användandet av sociala medier för att dela
glädje, gemenskap, utveckling och kärlek till hästen och varandra. Det ger också
fler möjligheten att hitta till och ta del av vår verksamhet. Sociala medier ger oss
möjlighet att marknadsföra ridsporten, Kungsörs Ridklubb samt att stärka vårt
varumärke, skapa kontakter och kommunicera.
Du som medlem i Kungsörs Ridklubb representerar klubben all tid som du befinner
dig på och omkring anläggningen samt i andra situationer utanför anläggningen.
Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på sociala medier oavsett
om publiceringen skett i egenskap av medlem, ideell ledare, förtroendevald,
anställd eller privat.
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Förhållningsregler
•
•

•

•
•

•

Visa gott omdöme och respekt i sociala medier, uttryck dig inte annorlunda än du
skulle gjort i ett personligt samtal.
Publicera, skicka eller dela aldrig något som kan skada, kränka eller såra en annan
person. Personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller
medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.
Fråga alltid om lov innan du publicerar bilder och/eller filmer där människor
förekommer, även de som kommer med i bakgrunden. (Ibland kan det vara svårt att
säga nej om man blir tillfrågad så tänk en extra gång.)
Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de
upphovsrättsliga regler som gäller.
Tänk på att inlägg i sociala medier läses av många andra än den som det var tänkt
för. Har du en personlig fundering gällande verksamheten, kontakta ansvarig på
ridklubben direkt, till exempel via e-post, telefon eller personligt möte.
Alla ska känna sig trygga och glada på Kungsörs Ridklubb. Tänk gärna på att en
positiv like eller kommentar är ett enkelt sätt att sprida glädje på.
I övrigt gäller begränsat användande av mobiler på anläggningen, av säkerhetsskäl.

