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Inledning 

 

FOC Farsta Ishockeyförening följer Svensk Idrott och Svenska Ishockeyförbundets etiska 

regler och värdegrund för sociala medier.   

 

I dagens moderna samhälle där många får sin information från sociala medier anser vi i vår 

förening, FOC Farsta Hockey, att det är viktigt att ha en egen policy att följa.  

 

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga förtroendevalda, anställda och ideellt arbetande 

som representerar FOC Farsta Hockey inom sociala medier. Som medlem i föreningen ser vi 

även att du ska följa dessa riktlinjer. 

 

 

 

Allmän policy  

 

I den mån FOC Farsta Hockey har officiella Facebook-sidor, Instagram, Twitter, bloggar, 

hemsidor med mera ska dessa alltid administreras av föreningens anställda och 

förtroendevalda. På FOC Farsta Hockeys officiella sociala medier ska föreningens logotype 

användas. Logotypen ska alltid användas i sin helhet och får endast användas av de officiella 

konton som administreras av FOC Farsta Hockey.  
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Föreningens officiella sociala medier:  

 

Hemsida: http://www.farstahockey.se/start/?ID=267067 

Facebook: https://sv-se.facebook.com/FocFarsta 

Instagram: https://www.instagram.com/focfarstaishockey/?hl=sv 

Twitter: https://twitter.com/focfarstahockey 

 

 

I den mån FOC Farsta Hockeys lag har officiella Facebook-sidor, Instagram, Twitter, bloggar, 

hemsidor med mera ska dessa alltid administreras av föreningens anställda, lagets ledare 

samt eventuella förtroendevalda.   

 

 

 

Policy för sociala medier  

 

Sociala medier ger oss möjligheten att marknadsföra FOC Farsta Hockey, stärka vårt 

varumärke, skapa kontakter och sprida information. Sociala medier innebär till exempel 

hemsidor, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, olika typer av diskussionsforum med mera. 

 

Kommunikation över internet innebär dock, också risker för FOC Farsta Hockey då till exempel 

felaktig informationen som delas kan få stor spridning och vara svår att stoppa. 

 

Utgångspunkten är att FOC Farsta Hockey ser positivt på användandet av sociala medier. Att 

sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av 

föreningen som tillgänglig och välkomnande för alla oavsett deras förutsättningar. 

 

Syftet med denna policy är att alla anställda, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att 

vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge fler möjlighet att hitta till FOC 

Farsta Hockey och vår verksamhet. 

 

 

 

Viktigt att tänka på 

 

• Du som arbetstagare/ledare/förtroendevald är ansvarig för det du publicerar. 

Oavsett om det görs på föreningens officiella sidor eller privat. Du är ett ansikte utåt 

för föreningen och det du publicerar på sociala medier påverkar inte alltid bara bilden 

av dig själv, utan också föreningen. 

 

• Är du osäker på vad du kan publicera/skriva kontakta kansliet: kansli@farstahockey.se 

http://www.farstahockey.se/start/?ID=267067
https://sv-se.facebook.com/FocFarsta
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Förhållningsregler 

 

• Visa respekt! Skriv aldrig något nedsättande. 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. Negativa kommentarer baserat på en persons kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är inte acceptabelt! 

 

• Beakta Dataskyddsförordningen (GDPR) regler genom att vara noga att 

personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Dataskyddsförordningen (GDPR) är till 

för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 

skydd av personuppgifter. 

 

• Bilder på personer får inte publiceras utan personens tillåtelse. Om personen är under 

18 år krävs målsmans tillstånd. 

 

• Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de 

upphovsrättsliga regler som gäller. 

 

• Var noga med vem och var du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Tänk 

också på att en länk kan uppfattas som rekommendation från FOC Farsta Hockey. 

 

• Tänk på att inte föregå beslut som ska tas eller har tagits i föreningen. 

 

• Alla frågor och diskussioner som rör rena fakta hänvisa till kansliet och/eller 

styrelsen för att undvika spekulationer och ryktesspridning. 
 


