
GIF Nike - Informationspolicy  

  

Informationspolicy  
GIF Nike - Informationspolicy  

Antagen av GIF Nikes styrelse 2018-08-21, gäller tills vidare.  

  

Syfte och målgrupp  

Syftet med GIF Nikes informationspolicy är att klargöra för alla föreningens 

medlemmar vad som gäller för den information som sprids via föreningens 

informationskanaler. Målgruppen för denna informationspolicy är alla medlemmar i 

GIF Nike. GIF Nike anser att det är viktig att säkerställa att information 

tillgängliggörs på ett sätt som gör att alla medlemmar känner sig delaktiga i 

föreningen, nya som gamla. Viktig och relevant information ska nå ut till alla 

medlemmar och alla medlemmar ska veta var de kan söka information.  

  

Ansvar  

Huvudansvaret för information som sprids via föreningens hemsida samt 

föreningens facebook-sida åligger styrelsen.  

Delar av styrelsen, samt tilldelade administratörer ska ha behörighet att uppdatera 

hemsida samt andra kanaler.  

Informationskanaler  

De informationskanaler som är godkända att användas för informationsspridning 

inom GIF Nike är:  

- Respektive lags hemsida under gifnike.se (driftat av sportadmin.se) med 

tillhörande appar.  

- Epost (mängden massutskick ska hållas nere och hemsidan är primär för nyheter 

och information)  

- SMS grupper (används för spridning av information inom resp. träningsgrupp)  

- GIF Nikes Facebook grupp  

- Cup Online för administrering av turneringar.   

Om informationskanaler utöver ovan nämnda skall användas som officiella, ska 

dessa först godkännas av GIF Nikes styrelse. För att dela dokument inom 

föreningen används Googles G-suite eller hemsida. G-suite används internt för 

styrelse och kansli och hemsidan för extern delning av dokument.  

Hemsida / Facebook  

Den primära kanalen för informationsspridning är föreningens hemsida/huvudsidan 

för respektive lag.  
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På verksamheternas hemsidor publiceras nyheter, information 

om träningstider, tävlingsresultat vid hemmatävlingar mm. Där finns även en länk 

till tävlingskalendern för anmälan till tävlingar.  

Föreningens policys finns tillgänglig på hemsida. Som komplement till hemsidan 

finns GIF Nike facebook-grupp.  

  

Regler och riktlinjer för publicering av information  

I samband med tävlingar och andra föreningsaktiviteter förekommer det att bilder 

publiceras på föreningens hemsida och facebook-sida. Finns önskemål från enskilda 

medlemmar att bilder på dem inte publiceras på hemsidan eller på facebook så 

skall detta meddelas till föreningens kansli eller respektive träningsgrupps 

huvudtränare.  

Kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

Våra bilder ska sprida glädje och gemenskap. Vi ska inte visa pallplats bilder, eller 

skriva om placeringar i siffror när det gäller barn och ungdomar som spelar under 

U13. Vi ska aldrig nämna några icke myndiga spelare vid namn i samband med 

bildpublicering med undantag av spelarbilder i medlemsregistret som lagts upp 

frivilligt av spelaren själv, eller bilder där någon form av samtycke givits av 

målsman. Klubbens Integritetspolicy samt övriga policys ska följas.   

Etik  

GIF Nike tar starkt motstånd till all form av kränkande behandling, fysisk som 

psykisk. Skulle olämplig information upptäckas på någon av GIF Nikes 

informationskanaler skall detta omgående meddelas till styrelsen, kansliet samt 

huvudtränare så att åtgärder kan vidtas. All kränkande information samt 

information som propaganda för någon form av alkohol, droger eller doping är inte 

tillåtet att publicera på någon av föreningens informationskanaler. Eventuella 

kränkande inlägg i gästböcker ska dokumenteras och därefter raderas.   

  

  

  


