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Policy för internet & sociala medier 
 

Denna policy beskriver riktlinjer för sociala medier och riktar sig till samtliga anställda, 

tränare, förtroendevalda och medlemmar i Täby GF. Med sociala medier avses till exempel 

bloggar, hemsidor, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, diskussionsforum, osv. 

 

Föreningen är ansvarig för allt som skrivs på föreningens officiella hemsida oavsett vem som 

har skrivit det. Det innebär att allt som skrivs på hemsidan ska vara korrekt och skrivet i en 

positiv anda som verkar enligt föreningens värdegrund och värdeord (Glädje, Gemenskap, 

Kvalitet, Kompetens). 

 

Officiella Facebooksidor, Instagram, bloggar, hemsidor osv. administreras av Täby GF utsedda 

administratörer. Det godkännande för publicering, av bl.a. namnuppgifter och bilder, som 

varje medlem gör i enlighet med GDPR när de ansöker om medlemskap gäller enbart för 

dessa officiella sidor och måste alltid inhämtas separat för fristående eller privata sidor. 

 

Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om 

publiceringen skett i egenskap som anställda/ledare/förtroendevalda/medlem eller privat.  

 

Tänk på att du som ledare, så fort du är vän med gymnaster på sociala medier, aldrig är 

privatperson, du är vän med gymnasterna i egenskap av deras ledare och skall därför inte 

publicera olämpliga bilder, texter etc. som de kan ta del av. 

 

Förhållningsregler 

Du är ansvarig att du representerar Täby GF på ett bra sätt vid all verksamhet för barn- och 

ungdomar i föreningens regi, träningsläger, tävlingar och resor till och från dessa. 

 

• Visa respekt. 

• Kommentera aldrig något på ett nedsättande sätt. 

• Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person 

kommer det att läsas av många andra. 

• Lägg inte ut filmer eller bilder på personer utan att ha deras godkännande. Är personen 

under 18 år krävs godkännande från målsman. 

• Använd aldrig andras material utan tillåtelse. Ange källan för materialet och följ de 

upphovsrättsliga regler som gäller. 

• Lägg inte ut hänvisningar till minderårigas egna konton eller uppgifter om ålder, 

grupptillhörighet, adress eller andra personuppgifter, då medlemmar ej skall kunna 

spåras av olämpliga. 
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• Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga 

påhopp, mobbing, ryktesspridning, utpekning av specifik person, spekulationer eller 

annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma. 

• Uppmärksammar du att en kränkning på sociala medier har skett som rör en eller flera 

individer som är medlemmar i föreningen, har du rätt att rapportera det till Täby GF:s 

kansli. 

 

 


