Svenska Jiujitsuförbundet
Policy
Sociala medier
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube m m.
I sociala medier har ledare och förtroendevalda möjlighet att marknadsföra Svenska Jiujitsu–
förbundet och stärka vårt varumärke och skapa kontakter.
Kommunikation över internet innebär också risker för SJF då det som skrivs kan få stor
spridning och vara svårt att stoppa. Syftet med denna policy är att ge riktlinjer till dem som
förträder SJF så att sociala medier används på ett positivt sätt och att det ger fler möjlighet att
hitta till SJF och vår verksamhet.
Användandet
SJF ser positivt på användandet av sociala medier. De som företräder SJF och är engagerade i
sociala medier kan sprida vårt budskap och stärka vårt varumärke. Det stärker också bilden av
en organisation som öppen och tillgänglig.
Du som person och din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan
också bilden av SJF. Du är alltid personligt ansvarig för sådant som du publicerar på eget
initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare, förtroendevald eller
privatperson.
Vi eftersträvar en sund och frisk fysisk- och psykosocial träningsmiljö där förtal, förolämp–
ningar eller mobbing av ledare, tränande eller andra intresserade inom jiujitsun inte får före–
komma.
Förhållningsregler
Nedvärderande kommentarer baserade på en persons religion, kön, sexuella läggning eller
etnisk tillhörighet är inte acceptabelt.
Att publicera och kommentera online är aldrig privat. Det du publicerar kan för all framtid
finnas på internet. TÄNK EFTER FÖRE! Var alltid korrekt och använd sunt förnuft.
Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.
Beakta personuppgiftslagens (PUL) regler genom att vara noga med personuppgifter så att de
behandlas på ett korrekt sätt.
Debatter på sociala medier ska ha högt i taket. Men personliga påhopp, mobbing, ryktes–
spridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte
förekomma.
Påföljder
Övertramp i sociala medier kommer att behandlas av SJFs styrelse och därefter kommer
lämplig påföljd att verkställas i enlighet med Svenska Jiujitsuförbundets EMJ-regler.
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