
Intern Facebookpolitik for Broagerlands Rideklub 

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 
Facebookprofilen administreres af personer, der er udpeget af klubbens bestyrelse.  Gruppen skal være en 
åben gruppe eller side, der profilerer klubben som en helhed. 

§2 Administrator 
For at blive administrator af klubbens Facebookprofil, skal personen have en personlig Facebookprofil og 
vide hvordan Facebook virker.  
Administratorer kan oprette og slette indlæg.  Negative og upassende indlæg slettes. Der skrives en 
personlig besked til de involverede i tråden, hvor man forklarer, hvorfor man har slettet opslaget eller 
tråden.  
Svar på opslag/indlæg skal være i en positiv tone, selv eventuelt kritiske indlæg besvares positivt og 
konstruktivt.  

§ 3 Emner 
Alle medlemmer af gruppen kan lægge emner, billeder m.m. op. Der må ikke lægges emner op, der kan 
virke anstødelige for 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 Lukkede grupper  
Udvalg i klubben kan frit oprette egne grupper eller profiler. Retningslinjerne i denne Facebookpolitik skal 
også følges i lukkede grupper. En lukket gruppe eller en profil må ikke give sig ud for at kommunikere på 
vegne af klubben, men alene på vegne af udvalget. 

 § 5 Medlemmer  
Alle kan optages som medlemmer af klubbens Facebookgruppe, så længe de vil klubben noget positivt. 
Det samme gælder for medlemmer af en lukket gruppe i forbindelse med rideklubben. 

 § 6 Udvikling af politikken 
Bestyrelsen kan løbende opdatere Facebookpolitikken. Ved hver opdatering forpligter klubben sig til, at 
meddele opdateringerne direkte til administratorerne via e-mail, så der er sikkerhed for at informationen 
er fremkommet. 

 Således vedtaget den 1. september 2016 

Bestyrelsen 

Broagerlands Rideklub  



Ekstern Facebookpolitik for Broagerlands Rideklub 

Broagerlands Rideklub er en breddeklub med en stor og meget aktiv afdeling for ridefysioterapi. 

 

Vi har det hyggeligt med hinanden, og vi holder en god tone her i gruppen ligesom i stalden. 

Hvis nogen har noget knas, de skal af med, så skriv en besked til formanden i stedet for at offentliggøre det her inde. 

 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at slette upassende kommentarer. Der gives direkte besked til de involverede, hvis 
der slettes noget. 

 

Medlemmer af gruppen kan ikke forvente svar med kort varsel. Hvis der er noget som haster, så skriv en sms direkte 
til den ansvarlige for det område, du har spørgsmål til. 


