
Facebook politik 

 

Dette er første udgave af Facebookpolitik for IK Frem, Sønderup / Suldrup Idrætsforening, det er hensigten, 

at Facebookpolitikken løbende, skal udvikles i takt med, at der opstår spørgsmål og eller tvivl om, hvordan 

en konkret situation håndteres. 

Klubbens anvendelse af Facebook og evt. tilsvarende sociale online medier, skal følge disse retningslinjer: 

 § 1 

Det er klubbens ønske at have en Facebookprofil, som administreres af personer udpeget af klubbens 

Forretningsudvalg. 

Gruppen skal være en åben gruppe eller side, der profilerer klubben som en helhed. 

§2 Administrator 

For at blive administrator at klubbens Facebookprofil, skal personen have en personlig Facebookprofil og 

vide hvordan Facebook virker. 

Administrator skal kun indlægge oprette emner / opslag eller nyheder samt billeder efter nærmere aftale 

med forretningsudvalget, Administratorer og forretningsudvalget afstemmer emner så Administrator er i 

stand til at arbejde selvstændigt med opdatering af Facebooksiden. 

Administratorerne skal i samarbejde sørge for, at der er nyt på siden mindst hver uge hele året.  

Ingen negative indlæg slettes, forretningsudvalget forbeholder sig retten til at slette indlæg som er 

injurierende eller i strid med dansk lovgivning.  

Et hvert svar på opslag/indlæg  skal besvares i en positiv tone, selv eventuelt kritiske indlæg besvares i en 

positivt og konstruktivt .  

§ 3 Emner 

Der må ikke lægges emner der kan virke anstødelige for personer eller grupper af personer, hverken vedr. 

etnisk orientering, religion, politik eller andet der kan virke stødende på personer eller grupper af personer. 

Klubbens Facebookprofil, skal alene handle om klubben, om sport eller emner i association dermed. 

Alle anmodninger om fjernelse af personspecifikke tekster/billeder skal imødekommes hurtigt og 

professionelt, af profilens administratorer, så snart disse bliver opmærksomme på ønsket om sletning. 

§ 4  Anvendelse af klubbens navn i grupper eller profiler 

Afdelinger i klubben kan frit oprette egne grupper eller profiler.  

4.Afdelingen skal meddele forretningsudvalget, hvem der er administrator for gruppen eller profilen. 



4.2 En afdeling må ikke have en åben gruppe. 

4.3 En lukket gruppe kan anvende henvisning til klubben eller klubbens navn. 

§ 5 Medlemmer 

Medlemmer af en lukket gruppe kan kun være personer der har medlemskab eller tilknytning til den 

afdeling i klubben som har etableret gruppen eller profilen på det sociale netværk eller personer der er 

inviteret ind i gruppen af allerede optagene medlemmer. 

For at blive medlem skal man inviteres af et andet medlem eller godkendes af administrator. Hvilken løsning  

der ønskes bestemmes af de der tager initiativ til den lukkede gruppe. 

§ 6 Nedlæggelse af sider eller grupper 

6.1 Inaktive grupper eller profiler der bærer klubbens navn eller referer til klubbens navn skal være aktive, 

der skal være nye emner mindst hver 4 uge for at siden kan betragtes som aktiv. 

6.2 Inaktive profiler eller grupper skal nedlægges straks. 

6.3 Emner der behandles, skal være i overensstemmelse med klubbens anvisninger og retningslinjer, 

når/hvis sådanne udstikkes. 

6.4. Såfremt der behandles emner som fremstår som information eller instruks fra klubben, skal der angives 

kilde. En gruppe eller profil må ikke give sig ud for at kommunikerer på vegne af klubben, men alene på 

vegne af afdelingen. 

§ 7 udvikling af politikken 

Hovedbestyrelsen i klubben kan løbende opdatere Facebookpolitikken. Ved hver opdatering forpligter 

klubben sig til, at meddele opdateringerne direkte til de anmeldte administratorer via e-mail, så der er 

sikkerhed for at informationen er fremkommet. 

Således vedtaget den 10. september 2013 

Hovedbestyrelsen  IK Frem 


