FACEBOOK
Retningslinjer for Nesøya IL
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Facebook-side for Nesøya IL, Facebook-grupper for idrettsgrupper, lag og andre
Henvender seg til foreldre 0-13 år, evt ungdom fra 13 år og oppover
Navnsetting:
1. Nesøya IL
2. Nesøya IL Tennis
3. Nesøya IL Fotball G2004
Sider skal være åpne, grupper for idrettsgrupper skal være åpne, grupper for lag og andre kan være lukket
Grupper navnet Nesøya IL skal følge NILs retningslinjer for design, logobruk mm
Alle tilknyttet Nesøya IL skal vise god nettskikk ved bruk av sosiale medier relatert til NIL
– Man skal være bevisst på hva som sies og hvordan ting sies
– Innlegg skal være saklige og relevante til temaet det gjelder, personer skal ikke omtales hvis ikke dette er spesielt relevant
for saken
– Bilder som legges ut på åpne sider eller grupper skal vurderes spesielt. Ved nærbilder av barn skal bruken godkjennes av
foreldre. Gruppebilder/fokemengder er tillatt. Men vis hensyn!
Nesøya IL er hovedside og benyttes til informasjon og nyheter fra hovedstyre, administrasjon og
idrettsledere/informasjonsansvarlige som skal treffe medlemsmassen på tvers . Siden er åpen for alle, også ikke-medlemmer,
alle kan lage innlegg, og administreres av administrasjonen
Hver idrettsgren kan opprette egen Facebookgruppe for informasjon og dialog som skal treffe medlemmer og andre interesserte
innenfor en idrett. Siden skal være åpen for alle, og administreres av idrettsstyret. Egner seg spesielt til løpende nyheter og
referater fra arrangementer og hendelser for alle som er interessert I gjeldende idrett
Hvert lag/årstrinn kan opprette egne Facebookgrupper. Gruppene skal fortrinnsvis være åpne, kan evt være lukket, men
lagleder/trener skal da være aktiv på sidene. Gruppene skal være for hele årstrinnet og ikke per lag. Egner seg spesielt til
kommunikasjon av treningstider, påminnelse kamper, oppmøtetider/sted, samkjøring etc.
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