
 

     Policy sociala medier 
 
 

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga ledare, förtroendevalda och föräldrar som representerar 
Eslövs handbollsförening avseende sociala medier. 

Syfte 
Eslövs handbollsförening använder sociala medier för att visa vår verksamhet som vi är 
stolta och glada över. Publiceringsmöjligheter lämnas till ledare, förtroendevalda och 
föräldrar som önskar bli delaktiga och då får information om vår policy. De ska då vara 
medvetna om vad det innebär att publicera inlägg som representerar klubben. 

Sociala medier 
Officiella konto finns på: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
Förutom ovan nämnda ingår även webbplatser, bloggar, Youtube och övriga tjänster som möjliggör 
publicering av vår verksamhet på Internet. 

Användning  
Eslövs handbollsförening ser positivt på användandet av sociala medier. Våra  ledares, 
förtroendevaldas och föräldrars engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt 
varumärke.  

Den som publicerar ska alltid följa policyn. Vi står för ett föreningsliv i god och trevlig anda och får 
aldrig publicera material som kan uppfattas som stötande eller kränkande. 

När personuppgifter ska publiceras så ska den som publiceras säkerställa beroende på ålder att 
samtycke har lämnats. 

Om det skrivs eller kommenteras något kränkande eller stötande så: 
● Diskutera inte i andras trådar 
● Gör en egen uppdatering av vad som hänt 
● Öppna upp för en dialog 
● Lös det offline 

 



Samtycke 
Vi följer Riksidrottsförbundets rekommendation att vi ska ha samtycke från vårdnadshavare 
till barn under 16 år. För administrationens skull räcker det med en vårdnadshavare som 
anmäler samtycke via enkät. Är ni vårdnadshavare oense så vänd er till oss och samtycket 
från andra vårdnadshavaren kan då inte accepteras tyvärr. 
 
För övriga anser vi intresseavvägning vara av större intresse att få se föreningens 
verksamhet. I den åldern är det enklare att förstå vad det handlar om och kan själv kontakta 
oss eller publiceringsansvariga i det lag man spelar i om man inte vill vara med i sociala 
medier. 

Bli delaktig 
Klubbens mål är att det finns en representant i varje lag som har inloggningsuppgifter. För att bli 
delaktig så skicka ett mail till socialamedier@eslovshf.se. 
 

Lagsidor 
Vi välkomnar egna lagsidor och det är upp till varje lag om det ska vara slutna eller öppna grupper. 
Innehållet ska oavsett val spegla föreningens normer och värden och inte vara stötande på något sätt. 
På lagsidor kan ni gärna ha fortlöpande information om varje match och på klubbens gemensamma 
mer samlad information t. ex hur det gått under dagen när man är iväg på cup. Men allt engagemang 
uppskattas som gör att klubbens syns på ett bra sätt utåt. 
 

Taggning 
Ni får gärna tagga med  

● #detgrönahjärtat  
● ert lagnamn t ex ehfp03, ehfp07 osv. 
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