RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER
Følgende retningslinjer gjelder for bruk av sosiale medier for klubbens trenere, ledere,
foreldrekontakter, styret og styrets undergrupper.
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Alle personer med et engasjement i Lånke Fotball skal utvise aktsomhet ved
deltagelse på /i sosiale medier på ne?. De?e gjelder også bruk av bilder
Ingen personer med engasjement i Lånke Fotball skal i sosiale medier u?rykke
negaBve meninger om spillere, klubber, dommere eller andre kny?et Bl si?
engasjement i klubben
Er en sint, skuﬀa, misfornøyd eller gjort noe galt, kriBseres ikke de?e via sosiale
media. Ta da kontakt med den det gjelder og fortell det du har på hjertet.
Eventuelt ta kontakt med noen i sportslig eller styret.
Taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre lover og regler
gjelder også på sosiale medier
Grupper/sider oppre?et i/på sosiale medier som beny?er Lånke Fotball’s navn,
eller sider, skal være opplyst Bl klubben.
Det gis ikke anledning Bl å oppre?e grupper for spillere som er under lovlig alder
for sosiale medier
Lånke Fotball har egen side på Facebook. Administrator gir Blganger ved behov.
Administrator har alle fullmakter Bl å sle?e innlegg på klubbens side som er
upassende.
Ved oppre?else av lagsider på Facebook eller andre medier Blkny?et Lånke
Fotball, skal en representant fra Sportslig utvalg være medlem for å påse at
klubbens regler følges, og at brudd på retningslinjer ikke ﬁnner sted.
Klubbens styre vurderer eventuelle reaksjon ved brudd på disse retningslinjer
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BRUK AV BILDER OG FILM
I dagens samfunn er bilder og ﬁlm bli? en naturlig del av vår hverdag. Veldig mange tar bilder
og ﬁlm hver eneste dag, og i den forbindelse er det vikBge å vite at man har et stort ansvar når
det kommer Bl deling og publisering av de?e materialet. Som voksenperson, lagleder og klubb
har man et felles ansvar at det ikke tas bilder og ﬁlm av barn som ikke ønsker de?e. Som
lagleder er din oppgave å innhente samtykkeskjema fra samtlige spillere på di? lag.
Retningslinjer ved bruk av bilder og ﬁlm
Det er vikBg å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og re? Bl personvern. Noen kan
ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli ta? bilde av. I enkelte Blfeller kan bildedeling få
uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en
god skikk å allBd spørre om lov før bildet tas, og uønsket publisering og deling kan føre Bl
erstatningsansvar og straﬀeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.
Hovedregelen er at det allBd skal innhentes samtykke fra alle som le? kan idenBﬁseres på
bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn
både av barnet selv og foresa?e.
Idre?sforbundet retningslinjer:
•

Før bildet eller ﬁlm skal publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet,
og fra deres foresa?e dersom barna er under 15 år.

•

Ved innhenBng av samtykke Bl å publisere bilder og ﬁlm bør samtykkeskjema brukes.
Det er kun et akBvt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og ﬁlm.

•

Dersom et barn ikke ønsker at bilder aller ﬁlm skal publiseres skal de?e overstyre
foreldrenes ønske om publisering.

•

Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller ﬁlm. Ta aldri bilder av nakne
personer og vær varsom med å ta bilder av le?kledde barn. Vis måtehold ved bruk av
fullt navn på barn.

•

Det skal allBd samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller ﬁlm som skal beny?es Bl
medier.

•

Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og ﬁlm i lukkede grupper på ne?,
som for eksempel Facebook, eller andre ne?steder som er passord besky?et.

•

Dersom et samtykke trekkes Blbake, må publiserte bilder og ﬁlm sle?es.

For mer informasjon: h?ps://www.idre?sforbundet.no
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