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Kommunikationspolicy 
 
Syfte och målgrupp 
 
Syftet med Vårby IK:s kommunikationspolicy är att klargöra för alla föreningens medlemmar 

vad som gäller för den information som sprids via föreningens kommunikationskanaler. 

Målgruppen för denna kommunikationspolicy är alla medlemmar i Vårby IK. Vårby IK anser att 

det  är viktigt att säkerställa att information tillgängliggörs på ett sätt som gör att alla 

medlemmar känner sig delaktiga i föreningen, nya som gamla. Viktig och relevant information 

ska nå ut till alla medlemmar och alla medlemmar ska veta var de kan söka information.  

Minst en gång per år skall kommunikationspolicyn kommuniceras i samband med 

uppstartsträffar eller föräldramöten. 

 
Ansvar 
 
Huvudansvaret för information som sprids via föreningens hemsida, sociala medier inklusive 

sms-grupper åligger styrelsen. 

Kommunikationsansvarig samt andra utsedda av styrelsen har behörighet att uppdatera 

hemsidan. 

 

Kommunikationskanaler 
 

De informationskanaler som är godkända att användas för informationsspridning inom Vårby 

IK är: 

• Föreningens hemsida www.varby.nu Finns fortfarande kvar? 

• Respektive verksamhets hemsidor, skidor respektive kanot via idrottonline 

• Vårby IK skidors facebook och instagram konto. 

• Vårby IK skidors instagramkonto för vissa träningsgrupper. 

• Supertext-grupper. 

Om informationskanaler utöver ovan nämnda skall användas som officiella Vårby 

informationskanaler måste detta först godkännas av Vårby IK:s styrelse.  

För att dela dokument inom föreningen används O365, Teams. Access till Teams sker genom 

inloggning med personlig användare och lösenord. Teams har ett team för styrelsen med 

tillgång enbart styrelsens ledamöter och suppleanter, samt ”Vårby IK” där både styrelsen och 

övriga medlemmar med tilldelad användarnamn har tillgång. Tillgång till Teams ges av 

styrelsen.  

http://www.varby.nu/
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Hemsida /Facebook/Instagram/Supertext 

Den primära kanalen för information om föreningen är Vårby IKs två olika verksamheters 

hemsidor via idrottonline. Målgruppen för denna information är Vårby IKs medlemmar, aktiva 

och potentiella, andra skidföreningar, SSF, sponsorer samt andra intressenter. 

Styrelsen beslutar vilka av föreningens riktlinjer och policys finns tillgänglig via hemsidan. 

Vårby IK skidor använder även två sociala mediekanaler, facebook och instagram.  Kontona på 

både Facebook och Instagram är öppna, dvs vem som helst kan följa. Här delas bilder och 

filmer från verksamheten i syfte att visa upp skidglädje och roliga aktiviteter, samt locka nya 

medlemmar och sponsorer. Endast ett begränsat antal individer, utsedda av styrelsen, har rätt 

att göra inlägg i Vårbys officiella grupper som alla kan se och dessa personer ska vara insatta i 

Vårby IKs värdegrund och detta policydokument. 

 

Regler och riktlinjer för publicering av information 

I enlighet med Vårby IKs värdegrund läggs inte fokus läggas på tävlingsresultat utan på det 

roliga och på gemenskap. Vi publicerar därför inte bilder på prispallar och medaljörer eller 

kommenterar resultat i text i våra officiella kanaler på ungdomar tom 16 år. Undantag kan ske 

vid nationella medaljer vid USM för 15-16 åringar. I junioråldern, from 17 år, kan detta ske i 

väl avvägd omfattning.   

Information om att användningen av hemsidor och sociala medier, foton och filmer, ges till 

nya medlemmar i ett välkomstbrev samt vid årliga föräldramöten. Finns önskemål från 

enskilda medlemmar att foton på dem inte publiceras på hemsida eller i sociala medier skall 

de meddelas till utsedd kontaktperson, som skall säkerställa att så inte sker. Vårby IK, inklusive 

tränare skall främja en kultur där det är lika okej att vilja vara med på foton som att välja att 

inte vara med. Föräldrar uppmuntras att prata med sina barn om detta så att barnen själva, 

om lämpligt utifrån situation och mognadsgrad, kan få vara delaktiga i beslutet kring sin egen 

person. Det kommer även vid flertal tillfällen under pågående säsong att informeras om syftet 

när det filmas eller fotas för att delas i sociala medier. Varje individ skall då få möjlighet att 

delta utan att behöva synas i bild. Går detta inte att ordna praktiskt i varje given situation kan 

personen alltid välja att inte delta under den stund som foto tas eller filmning sker. Om någon 

i efterhand önskar att bild eller film ska tas bort från sociala medier ska detta göras 

skyndsamt.   

Vid Vårbys egenarrangerade skidtävlingar skall i inbjudan till andra skidföreningar informeras 

om att fotografering sker under tävling och att alla deltagare kan meddela tävlingsledningen 

ifall hen önskar delta utan att hamna och publiceras på bild.  
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I Vårbys träningsgrupper, skapade av ungdomarna själva, kan det förekomma social konton, 

tex Snapchat, Facebook, Instagram eller liknande. Väljer gruppen att hålla kontot öppet ska 

publicering ske utifrån samma riktlinjer som vid Vårbys officiella konton ovan. Alla ungdomar i 

träningsgruppen skall bjudas in och kunna vara delaktiga i dessa grupper. Framkommer 

exkludering kontaktas tränarna eller någon ur styrelsen för samtal inom gruppen. Bilder och 

filmer ska även i slutna grupper endast delas med respekt för varje individs integritet och i 

syfte att sprida glädje och gemenskap. Fotografering i omklädningsrum eller duschutrymmen 

är ej tillåten. 

Trygga idrottsmiljöer 

Vårby IK tar starkt motstånd till all form av kränkande behandling. Skulle olämplig information 

upptäckas på någon av Vårby IK:s informationskanaler skall detta omgående meddelas till direkt 

till styrelsens ordförande så att åtgärder kan vidtas.  

För mer information om Trygga idrottsmiljöer hänvisas till särskilda riktlinjer kring detta. 

 

 

 

 

 


