Policy för publicering på sociala medier i Solberga Bollklubb
Publicering av bilder från vår verksamhet är för oss en självklar och naturlig del av denna. Det är också
en viktig kanal för föreningen att kommunicera verksamheten till sina intressenter där bilder i synnerhet
är en källa till glädje för den absoluta majoriteten av våra intressenter. Vi hyser förståelse för att enskilda
kan känna oro över hur bilder sprids i sociala medier. Vi publicerar dock endast harmlösa bilder där
personer som syns på bilderna finns med just på grund av att de är en del av det sammanhang eller den
situation bilden skildrar, exempelvis en bild där laget tar emot en pokal i en turnering, eller en
målsituation, osv. Enskildas oro måste vägas mot det allmänas intresse, föreningens behov att
kommunicera sin verksamhet, samt vilka åtgärder som kan anses som rimliga utifrån de förutsättningar
föreningen har. Utifrån dessa överväganden har föreningen formulerat följande riktlinjer.

Med undantag för personer som har skyddad identitet gäller följande:
-

De bilder vi publicerar syftar till att kommunicera föreningens verkssamhet till våra intressenter.

-

Bilder från vår verksamhet som äger rum på offentlig plats kan publiceras på föreningens
hemsida eller andra sociala medier som föreningen använder och ansvarar för. Övriga bilder,
exempelvis sådana som tagits i samband med träning kräver medgivande från de personer bilden
berör.

-

Olämpliga eller kränkande bilder, t.ex. tagna i samband med omklädning eller liknande skall
överhuvudtaget inte tas och än mindre publiceras av någon med anknytning till föreningen. Detta
är en fråga om respekt för varandra.

-

Föreningen har ansvar för det vi publicerar och ska uppvisa gott etik vid publicering. Det innebär
att föreningen vid all slags publicering ska visa på gott omdöme så att vi inte publicerar innehåll
som kan uppfattas som kränkande, stötande eller på andra sätt olämpligt och i strid med
föreningens värdegrund, RFs bestämmelser eller svensk lagstiftning.

-

Bilder tagna i samband med matchsituationer är i juridisk mening tagna i offentligt sammanhang.
Där behövs inget medgivande från personer som finns med på bilderna. Sådana bilder är därför
okej att publicera under förutsättning att bilderna inte kan anses kränkande för dem som finns
med på bild.

-

Föreningen har ingen möjlighet och heller ingen avsikt att administrera enskilda medgivande
eftersom detta inte är hållbart utifrån de förutsättningar som verksamheten bedrivs efter. Möjliga
åtgärder inom det rimligas gräns är att på lagets hemsida välja att inte publicera bild på enskild
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spelare om så önskas. Vi har dock inte möjlighet att särbehandla i samband med lagfotografering,
eller vid publicering av bilder tagna på offentlig plats. Där förutsätts spelaren eller hens
vårdnadshavare själva ansvara för att hen inte kommer med på bild.
-

Enda undantaget från ovanstående riktlinjer är personer med skyddad identitet där föreningen
och berörda personer i varje enskilt fall måste vara överens om vad som gäller.
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