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Policy: Föreningens kommunikation  
 
Syfte 
Syftet med denna policy är att vara en hjälp för och ge riktlinjer till de ledare, förtroendevalda 
och andra som kommunicerar i Bohus Idrottsförenings (Bohus IF) namn, internt och externt via 
våra olika kommunikationskanaler. 
 
Kommunikationskanaler 
Föreningens kommunikationskanaler är många och var och en av dem har sitt eget syfte. 
 
Hemsida 
Här publicerar vi främst statisk information, som är den samma under en längre tidsperiod. 
Här återfinns information som kontaktuppgifter, medlems- och träningsavgifter, träningstider, 
egna arrangemang, säsongens tävlingar, statistik, månadsbrev och web-shop. 
 
Facebook 
Sida - Detta är vår kanal för att marknadsföra oss och vår verksamhet internt och externt. Här 
publicerar vi inlägg om vad som händer i föreningen i stort och inlägg som har ett allmänt 
intresse. Facebook använder vi även för att påminna om och puffa för aktiviteter i föreningen. 
Grupp- Flera av våra träningsgrupper har egna gruppsidor på Facebook. Här publiceras inlägg 
som endast är av intresse för den egna gruppen, så som information om kommande träningar, 
förändringar i träningstider mm. 
 
Mailutskick 
Mailutskick till våra medlemmar görs via vårt medlemssystem SportAdmin. Härifrån görs utskick 
till hela föreningen, gruppvis eller till enskild medlem. 
 
SMS 
SMS skall normalt inte användas vid kommunikation med minderårig aktiv. Undantag är vid 
tränings-, tävlingsläger och liknande där ledare snabbt kan behöva komma i kontakt med 
aktiv/aktiva. I SportAdmin finns en SMS-funktionalitet som kan användas då det är mycket 
bråttom att nå ut till en grupp. 
 
Månadsbrev 
I månadsbreven presenterar vi aktuell information om vad som är på gång i föreningen. 
Exempel på information är aktuella tävlingar och aktiviteter, nya träningstider, tider för 
beställning av träningskläder mm.  
 
Artiklar i lokalpress 
Några gånger per år försöker vi få artiklar publicerade i lokalpress. Framförallt efter våra egna 
arrangemang och större händelser/tävlingar. 
 
Informationsmöten 
Vi genomför informationsmöten för nya medlemmar/vårdnadshavare vid några tillfällen per år 
för att berätta om vår verksamhet och hur föreningen fungerar. Vid behov har de olika 
träningsgrupperna föräldramöten. 
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Riktlinjer och förhållningsregler 
 
Hemsida 

• Viktigt att all information på hemsidan är aktuell, såsom medlems- och träningsavgifter, 
träningstider, kontaktuppgifter och funktionärskap. 

• Nyheter – här läggs information upp löpande (behöver inte tas bort då datumet 
passerats). 

• Information om våra egna arrangemang ligger under egen rubrik (Arrangemang)  
o Här skall finnas (platshållare för) Inbjudan, Anmälan, Startlista, PM, Tidprogram 

och Resultat. Ange även senaste datum då aktuell information är på plats.  
o Lämpligt att lägga ut nästa tävlingsdatum så snart vi fått tävlingen sanktionerad. 
o Tänk på att ta bort förra årets information (framförallt tidsschema) så inga 

missuppfattningar om aktuell information skapas. 

• Mycket viktigt att ha koll på vilka medlemmar som inte vill finnas med på bild eller 
omnämnas vid namn.  

• Instruktion för uppdatering av hemsidan hittar du här (kommer senare).  
 

Facebook 

• Se Policy för sociala medier 

• Vi försöker att undvika ”prispallsbilder” på enstaka aktiv och eftersträvar action- och 
glädjebilder, gärna med flera aktiva. Undantaget speciella tillfällen såsom vid mästerskap 
och liknande tillfällen. 

• Är det information av allmänt intresse eller intresse för gruppen? Skall informationen 
förmedlas via sociala medier? Kanske är det lämpligare att förmedla den via mail eller 
enskilt via samtal.   

 
Mailutskick 

• Alla mailutskick till våra aktiva/medlemmar bör göras via SportAdmin och inte från privat 
mailadress. Dels för en enhetlighet från klubbens sida och dels för att alla utskick från 
SportAdmin finns tillgängliga för mottagaren i SportAdmin-appen. 

• Instruktion för mailutskick via SportAdmin hittar du här (kommer senare).  
 

Månadsbrev 

• Månadsbrevens utseende bör följa den mall som finns för månadsbrev, vad gäller 
logotype, typsnitt och layout. Mall för månadsbrev hittar du här.  

• Vi försöker att undvika ”prispallsbilder” på enstaka aktiv och eftersträvar action- och 
glädjebilder, gärna med flera aktiva. Undantaget speciella tillfällen såsom efter 
mästerskap och liknande. 

• Mycket viktigt att ha koll på vilka medlemmar som inte vill finnas med på bild eller 
omnämnas vid namn. 

• Månadsbrevet bör skickas ut någon av de första dagarna i månaden (ett månadsbrev för 
juli/augusti skickas ut i slutet av juli) 

• Månadsbrev skall mailas ut till alla medlemmar (se Instruktion för mailutskick via 
SportAdmin), läggas upp på hemsida och länk till aktuellt månadsbrev skall läggas upp 
på den allmänna Facebooksidan. 

 
 
 
 
 

http://www.bohusif.se/docs/588/12970/Policy%20Sociala%20medier.pdf
http://www.bohusif.se/docs/588/12970/Riktlinjer%20månadsbrev.pdf
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Artiklar i lokalpress 

• Innehållet i alla artiklar skall vara förenligt med vår värdegrund. 

• Alla artiklar skall skickas till ordförande eller en av styrelsen utsedd person för 
godkännande innan publicering.  

• Alla artiklar skall undertecknas med skribentens för- och efternamn samt Bohus IF, Bohus 
IF Friidrott eller Bohus IF Bordtennis. 

• Bilder; ange om möjligt vem som tagit bilden. Har vi tillåtelse att använda bilden? 

• Mycket viktigt att ha koll på vilka medlemmar som inte vill finnas med på bild eller 
omnämnas vid namn. 

 
Informationsmöten 
Vid våra informationsmöten skall vi alltid gå igenom Vision & värdegrund, våra egna 
arrangemang och funktionärsåtaganden. 
Presentation från senaste föräldrainformationen finns här (skall länkas). 
 
Kommunikation med minderårig  
Kommunikation skall inte ske direkt med minderårig, utan skall ske via vårdnadshavare. 
Kommunikation bör ske via mail. Vid användande av till exempel Facebook-grupp eller 
Messenger skall målsman till den minderåriga alltid vara med i gruppen/konversationen. SMS 
skall inte användas (se undantag under kommunikationskanal SMS). 
 

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

