Riktlinjer för sociala medier för elitverksamheten i
OV Helsingborg
Gäller för medlemmar i OV Helsingborg som har uppdrag inom klubbens
elitverksamhet
•
•
•
•

Spelare i A-lag
Tränare, ledare, funktionär i A-lag
Styrelseledamöter
Övriga funktionärer i elitverksamheten

Det är en tunn linje mellan den professionella och privata världen på internet.
Även fast du talar som privatperson kan det uppfattas som att det är din
förenings åsikter som du ger uttryck för i den digitala världen. Be alltid om
tillstånd när du vill använda bilder som någon annan har tagit. Var försiktig med
länkar till sajter med känsligt innehåll.
Handbollens närvaro i sociala medier är viktig för att ytterligare öka
populariteten och sprida intresset för Elithandbollen. Då åsikter på sociala
medier kan få en mycket snabb spridning och uppfattas som kränkande för att
det sprids offentligt anser SEH det nödvändigt att införa råd och riktlinjer som
riktar sig till dig som har ett officiellt uppdrag som spelare, ledare eller tränare i
någon av medlemsföreningar.
SEH vill med dessa riktlinjer uppmana till att inte kommentera matchhändelser
som kritiserar med- eller motspelare, ledare, domare, funktionärer eller någon
av handbollens organisationer på sociala medier.
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Riktlinjer för Facebooksidor och -grupper inom OV Helsingborg
Officiell Facebooksida OV Helsingborg HK
OV Helsingborg har en officiell Facebook-sida som representerar alla delar av
klubben. Inläggen är från ”OV Helsingborg” och representerar OV. Vi har en
öppen kommentarsfunktion, där alla besökare kan skriva kommentarer.
Kommentarerna granskas av administratörer och olämpliga kommentarer tas
bort.
•
•
•
•

Inlägg ska respresentera hela klubben och vända sig till en bred publik, därför
ska tonen vara professionell och välkomnande.
Inlägg som gäller hela OV Helsingborg ska publiceras på OV Helsingborg HK,
inte bara på enskilda grupper
Negativa kommentarer ska i första hand bemötas med dialog, inte tas bort.
Klubbchef ska kontaktas.
Kommentarer som är rasistiska eller på annat sätt kränkande raderas. VI lägger
in en egen kommentar där det framgår att en olämplig kommentar har raderats.

Gruppen OV Helsingborg
Facebookgruppen OV Helsingborg kommer att fortsätta som tidigare. Det ska
tydligare framgå att gruppen inte drivs eller redigeras av OV Helsingborg.
Administratörer är Gabriella Persson, Eva Norell, Bengt Fellbe och Mats
Svensson.
OV Dam och OV Herr
OV Dam och OV Herr: Båda Facebookgrupperna har många följare och
besökare och de drivs med stort engagemang. OV Herr och OV Dam fortsätter
som tidigare att vara sidor för respektive lag Facebooksidorna kan vara ganska
personliga om ni vill , eftersom den officiella sidan är att vara OV Helsingborg
HK.
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Riktlinjer för grupper på Facebook
De lag och grupper som vill ha grupper på Facebook får ha det och då gäller
följande:
•
•
•
•

•
•
•

Det ska tydligt synas vilket lag eller vilken grupp som driver sidan
Minst en ansvarig person
Det får inte framstå som att sidan är officiell för OV Helsingborg
Bilder på lag, spelare eller matcher får INTE spridas i öppna grupper eller
streamas från en öppen sida. Den som vill sända en match via en öppen sida
måste ha tillstånd från både det egna laget och motståndarlaget.
Egna sponsorer får inte förekomma på sidorna.
Respektera dem som inte vill medverka på bild
Avsluta sidor och grupper som inte längre används

De här riktlinjerna har antagits av styrelsen i OV Helsingborg 2017-09-14

Frågor besvaras av Eva Norell, eva.norell72@gmail.com

