Gruppernas informationspolicy
Lagledaren är själv informationsansvarig eller har utsett en person med nära anknytning till
gruppen som ansvarar för information.
Tanken är att vår medlemmar själva ska söka sin information vad gäller gruppens verksamhet
på hemsida och på klubbens/gruppenrnas facebooksida.
Information via email (gruppmail) bör begränsas till information av viktig karaktär då många
idag lägger mycket tid på att hantera sin mailbox.
Se nedan om vad som gäller för respektive informationskanal.

På vår hemsida http://www3.idrottonline.se/default.aspx?id=149352 har alla träningsgrupper
en egen sida där följande rubriker alltid ska finnas med och vara uppdaterad:
JAK gruppens benämning tex U8 – Nyheter – här läggs allmän info och nyheter i gruppen upp.
Tävlingskalendern – länk till alla tävlingar
Kalender – viktiga datum för klubbens och gruppens aktiviteter läggs in här
Lagledare och tränare –vem som är tränare, lagledare och kontaktuppgifter
Hem - där det ska stå vilka åldrar som tränar i gruppen och om vi tar emot fler aktiva i gruppen eller har
väntelista.
Dokument – här läggs ex brev att bifoga ledighetansökan, ersättning vid resor, protokoll från föräldramöten mm
Träning och läger – information om vilka träningstider och dagar gruppen har, lägerplanering, tips om egen
träning osv.
Facebooksymbol – som länkar till gruppen facebooksida.

Tänk på att sidorna blir roligare när man lägga upp bilder, aktivt uppdaterar vad som händer.

På vår hemsida är vi alltid korrekta, tydliga och behandlar alla i klubben lika samt står bakom
det som publiceras på hemsidan. Vi lägger inte upp info som ekonomiskt gynnar enskild
medlem eller dess företag om inte det är till gagn för alla i gruppen genom tex föredelaktiga
priser eller rabatter hos leverantör av ex utrustning eller annat som har anknytning till
gruppens verksamhet.
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På våra facebooksidor har tränare, lagledare administrationsrättigheter och kan koppla andra
som administratörer som har tagit del av vår facebookpolicy. På våra facebooksidor är vi alltid
korrekta, tydliga och behandlar alla i klubben lika samt står bakom det som publiceras på
sidan.
Vi lägger inte upp info som ekonomiskt gynnar enskild medlem eller dess företag om inte det
är till gagn för alla i gruppen genom tex föredelaktiga priser eller rabatter hos leverantör av ex
utrustning eller annat som har anknytning till gruppens verksamhet.
Om det kommer inlägg som inte är i enlighet med vad som står beskrivet ovan, raderas
inläggen så snart de visas av någon av de med administrationsrättigheter
Dessa sidor används för att:
-

Snabbt sprida info om träningstider eller om det sker förändringar i dessa. Tips på föreläsningar och andra
evenemang som tillhör gruppens verksamhet.
Lägga upp resultat från tävlingar om det har gått bra för gruppens åkare eller någon har gjort en fantastisk
insats på något sätt
Lägga ut bilder från läger, tävlingar, träningar eller att hälsa någon tex som är sjuk och inte kan vara med på
någon aktivitet

Vi använder oss av Google Groups till varje grupp för att alltid ha uppdaterade emaillistor som våra
medlemmar själva kan avsluta samt att vi inte missar någon genom att använda felaktiga adresser.
På email till gruppens medlemmar skickar vi viktig info som inte läggs ut på hemsida eller facebook tex
att tränare slutar, uppmaning att betala avgifter till klubben, att gruppen inte har fått svar på förfrågan
om tävling/läger eller lägerkostnader som inte är betalda till gruppens konto.
Alternativt skickar länk till hemsidan om att det finns ny viktig info att läsa, viktigt att vi inte skickar
texten som står på hemsidan utan länken då vi måste se till att styra trafik till hemsidan.
Uppmanar alla i grupperna att inte använda ”svara alla” om det inte är ett mycket viktigt email. Se
nedan om vad som gäller för respektive informationskanal.

I våra email är vi alltid korrekta, tydliga och behandlar alla i klubben lika samt står bakom styrelsen,
åtagandeansvarig och tränares beslut
Vi skickar inte info som ekonomiskt gynnar enskild medlem eller dess företag om inte det är till gagn för
alla i gruppen genom tex föredelaktiga priser eller rabatter hos leverantör av ex utrustning eller annat
som har anknytning till gruppens verksamhet.
Instagram – riktlinjer kommer arbetsgruppen att utarbeta.
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