
Regler for SoMe

Sosiale medier er blitt en viktig del av hverdagen for de fleste av oss. Alle
styremedlemmer i Rogaland Svømmekrets har ansvar for å være en ansvarlig og god
rollemodell, også på nettet. Retningslinjene skal være en veiviser for hvordan vi skal
opptre.

● Det skal vises respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern.
Taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre lover og regler gjelder
også på sosiale medier.

Norges Idrettsforbund
Personvern i idretten:
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/

● Rogaland Svømmekrets godtar ikke noen form for personangrep på nettet.
Bilder og tekst skal heller ikke inneholde elementer av ironi, mobbing, eller negative
kommentarer.

● Styremedlemmer skal opptre med respekt og aktsomhet, og være bevisst i forhold til
språk, kommentarer og emojies. Som styremedlem er man en ambassadør for
kretsen, og det er derfor viktig å være bevisst sin rolle når det publiseres på nettet.

● Vi skal respektere opphavsrettigheter til bilder og film som skal publiseres(man kan
for eks. ikke fritt publisere bilder man finner gjennom Google søk)
Ved bruk av bilder og film for publisering på sosiale media er det viktig at dette er
bilder vi selv har tatt, eller har tillatelse til å bruke.
Det kan ikke brukes profesjonelle bilder som allerede er publisert og benyttet i media,
og som krever visse opphavsrettigheter for bruk.

● Bilder eller film av identifiserbare personer skal ikke publiseres uten samtykke fra de
involverte. Det vil si at hver person som er avbildet og lett kan identifiseres må
individuelt takke ja, enten muntlig eller skriftlig til at ett eller flere bilder eller filmer blir
publisert på sosiale medier. For barn under 15 år skal i tillegg også en foresatt gi
samtykke.
Rogaland Svømmekrets skal ha gode rutiner for dette.

Norges idrettsforbund
Retningslinjer for filming av barne- og ungdomsidretten:

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/artikler/retningslinjer-for-
stromming-av-barne-og-ungdomsidretten/

● Styret har ansvar for å gjøre våre sosiale medier levende, dette er vårt ansikt utad.
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