
Policy   för   Hemsida   och   Sociala   medier  
Möjligheter   och   ansvar  

OK   Landehofs   hemsida   och   sociala   medier   erbjuder   stora   möjligheter   a�   följa   vad   som   händer   inom  
föreningen.   Allt   fler   klubbar   väljer   a�   sprida   informa�on   och   nyheter   förutom   via   hemsidan   även   via  
sociala   medier   såsom   Facebook   och   Instagram.   Med   de�a   kommer   också   e�   stort   personligt   ansvar  
från   alla   som   på   något   sä�   använder   sig   av   klubbens   hemsida   och   sociala   medier.   

Generella   riktlinjer   för   föreningens   medlemmar   som   använder   sig   av  
Sociala   medier  

● Använd   sunt   förnu�  
● Publicera   inget   som   kan   uppfa�as   som   kränkande  
● Var   aldrig   anonym   i   kommentarsfält  

OK   Landehof   tar   helt   avstånd   från   förtal,   förolämpningar,   mobbning   utanför   eller   i   sociala   medier.  

Vad   publiceras   var   (hemsida/sociala   medier)  

Våra   officiella   konton   är   �ll   för   a�   sprida   nyheter   och   marknadsföra   klubben.   Här   publiceras:  

● Nyheter/bilder/informa�on   kring   det   som   rör   föreningen  
● Kommenterar   andra   föreningar/förbund   inom   orientering/skidor/skidsky�e  

På   klubbens   hemsida   (hemsidor)   publiceras:  

● Informa�on   om   klubbens   verksamhet  
● Kalendarium  

På   sociala   medier   publiceras:  

● Informa�on   om   vad   som   hänt  
● Reklam   om   kommande   ak�viteter   i   klubben  

Hemsida  

OK   Landehof   har   fyra   officiella   hemsidor   som   sköts   via   föreningsmedlemmar   på   styrelsens   eller  
kommi�éernas   uppdrag:  

● www.oklandehof.se    -   här   samlas   klubbgemensam   informa�on  
● www.oklandehof.se/Orientering  
● www.oklandehof.se/Skidor  
● www.oklandehof.se/Skidsky�e  

Sociala   medier  

OK   Landehof   har   officiella   konton   på   Facebook   och   Instagram.   Dessa   sköts   via   föreningsmedlemmar  
på   styrelsens   eller   kommi�éernas   uppdrag.   

http://www.oklandehof.se/
http://www.oklandehof.se/Orientering
http://www.oklandehof.se/Skidor
http://www.oklandehof.se/Skidskytte


Facebook  
På   Facebook   har   klubben   följande   officiella   konton:  

● OK-Landehof-Orientering  
● OK-Landehof-Skidor  
● OK-Landehof-Skidsky�e  

Det   finns   även   slutna   facebook-grupper   där   informa�on   läggs   ut   och   medlemmar   kan   ställa   frågor  
mm.   

● Vinterstugan   Landehof   -   För   Landehofare   som   vill   kommunicera   kring   jouren   i   Vinterstugan.  
● Landehof   Snö   -   forum   för   de   som   vill   träna   och   tävla   (Främst   ICA/Folksam-gruppen)  
● Landve�er   Skidentusiaster   (Mer   allmän   grupp   men   frågor   kring   Vasaloppsresan   samt   info  

kring   den   brukar   läggas   ut   i   den   gruppen)  

Instagram  
På   instagram   har   klubben   följande   officiella   konton:  

● oklandehofol  
● oklandehofskidor  
● oklandehofskidsky�e  

Administratörskonton  

För   de   olika   hemsidorna   hanteras   administratörs-   och   redaktörsrä�gheter   via   klubbens  
medlemsregistret.   För   sociala   medier   behövs   särskilda   administratörskonton   för   a�   föreningen   ska   ha  
kontroll   över   de   olika   medierna.  

Facebook:  

● OL:   admin.ol@oklandehof.se  
● SKI:   admin.ski@oklandehof.se  
● SKY:   admin.sky@oklandehof.se  

Hashtags  

Officiella   konton   (och   även   privata   konton)   kan   använda   följande   hashtags   för   a�   sprida  
informa�onen   y�erligare:  

#OKLandehof  
#OKLandehofOL  
#OKLandehofSkidor  
#OKLandehofSkidsky�e  

Personliga   konton  

De   flesta   idag   har   egna   privata   konton   på   Facebook   och   Instagram.   OK   Landehof   är   tacksam   om  
föreningens   medlemmar   vill   sprida   informa�on   kring   OK   Landehof   på   e�   posi�vt   sä�.   


