Policy: Bildpublicering på sociala medier
Bakgrund: Som Sveriges ledande Taekwon-Do klubb med ett stort
antal medlemmar/målsmän som påverkas av verksamheten, däribland
många tävlande, finns mycket aktiviteter som förtjänar
uppmärksamhet i sociala medier (tex PR och information).
Syfte: Policyn syftar till att tydliggöra klubbens hållning till
publiceringar av bilder/rörligt material, där medlemmars identitet
framgår, i sociala medier.
Omfattning: Policyn berör samtliga betalande medlemmar i Frölunda
Taekwon-Do klubb (hädanefter F-TKD) samt målsmän till
barn/ungdomar.
Sociala medier: F-TKD administrerar material via framförallt tre
kanaler. Web/hemsida, Facebook och Instagram. Det finns på flertalet
av dessa kanaler både sidor tillgängliga för allmänheten samt sidor
enbart tillgängliga för godkända medlemmar. Samtliga medier
uppdateras kontinuerligt för att visa vår verksamhet, marknadsföring
samt för att sprida information internt och externt. Denna policy gäller
för samtliga sociala medier.
Officiell kommunikationskanal: Hemsidan
www.frolundataekwondo.se
Genom att betala medlemsavgift i F-TKD godkänner vuxen medlem,
respektive målsmän för minderåriga, de riktlinjer klubben har rörande
bildpublicering. Dessa riktlinjer skall alltid finnas tydligt anslagna på
klubbens hemsida.
När man betalar medlemsavgiften så godkänner medlem att
förekomma på bilder/filmklipp på sociala medier t.ex. från tävlingar,
läger, träningar, graderingar, utbildningar m.m.
Om man inte vill förekomma på bild: Medlem/målsman som inte själv
vill förekomma på bild, eller inte vill ha med sitt barn på bild, ombeds
att kontakta styrelsen. Man behöver aldrig motivera varför man inte vill
förekomma på bild, önskemålet kommer alltid att respekteras.
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Tävlingar/Övrigt: I de flesta inbjudningar (tävlingar/läger), så finns en
ytterligare, separat publiceringspolicy som reglerar just det tillfället från
arrangörens håll.
I linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer för ungdomsidrott så
förbinder sig F-TKD att vid publiceringar alltid nogsamt avväga det
publicerade materialet så att fokus läggs på deltagande i linje med
klubbens värdegrund (Respekt, Glädje, Gemenskap, Rent spel,
Inkluderande och Framåtanda) och inte fokusera på enstaka individers
tävlingsresultat. Detta gäller i första hand nationella barn och
ungdomstävlingar.
Vid synpunkter på policy eller publicerat material hänvisas i första
hand till klubbens officiella mailadress info@frolundataekwondo.se
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