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Policy för sociala medier  
 
 
Syfte 
Syftet med denna policy är att ge ledare, förtroendevalda och medlemmar riktlinjer för hur vi bör 
använda sociala medier, för att skapa intresse kring Bohus IF och kommunicera med våra 
aktiva, medlemmar och andra som är intresserade av att följa föreningen. 
 
Sociala medier 
Med sociala medier avser vi till exempel bloggar, hemsidor, Twitter, Facebook, Instagram, 
Snapchat, Youtube och olika diskussionsforum. 
 
Riktlinjer 
Föreningen ser positivt på att ledare, förtroendevalda och medlemmar deltar på olika sätt på 
sociala medier då det skapar och sprider ett intresse kring Bohus IF och friidrotten i 
allmänhet. Inlägg på sociala medier skall följa föreningens riktlinjer om hur vi vill synas på 
sociala medier: 
 

 Vi skall följa föreningens värdegrund i allt vi publicerar. 

 Vi vill fokusera på det som bygger våra barn och ungdomars glädje, självkänsla och vilja 
att utvecklas, genom att hellre lyfta fram gemenskap och prestationer än resultat. 

 Vi vill fokusera på gruppen och inte individen (vid enstaka tillfällen, såsom vid 
mästerskap, större tävlingar och speciella händelser, kan enskilda aktiva, prestationer 
och resultat uppmärksammas). 
 

Förhållningsregler 

 Vi visar varandra respekt och behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.  

 Vi publicerar inte texter som medvetet skadar föreningen, dess verksamhet eller 
relationer med andra föreningar och samarbetspartners (till exempel kommun, förbund, 
sponsorer och leverantörer). 

 Vi föregår inte beslut som skall tas eller som tagits i föreningen, men ännu inte 
kommunicerats officiellt.  

 Vi publicerar inte material som strider mot upphovsrätten gällande både text- och 
bildmaterial. Ange om möjligt vem som tagit en bild (när vi använder bilder från Deca 
Text&Bild skall Foto:Deca text&bild anges).  

 Vi har kontroll på vilka medlemmar som inte vill finnas med på bild eller omnämnas vid 
namn på sociala medier.  

 Vi skriver under med namn och roll, så det framgår vem som skrivit ett inlägg. 

 Kritik riktad mot föreningen på sociala medier skall hanteras av föreningens ordförande 
eller en av denne utsedd person. Vi gör ett sakligt bemötande inlägg. Efter det skall 
eventuell fortsatt konversation ske via mail eller personligt samtal.  

 Ordförande eller en av denne utsedd person har rätt att radera olämpliga inlägg. Innan 
ett inlägg raderas skall en skärmkopia tas av inlägget och sparas undan.  

 Är vi osäkra på vad vi kan publicera/skriva, frågar vi ordförande eller annan 
förtroendevald. 

 Även i våra privata kanaler skall inlägg, som förknippas med våra roller i föreningen, följa 
ovanstående riktlinjer. 

 

http://www.bohusif.se/sida/?ID=125932

