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Ett regelverk för hur våra sociala medier och hemsida hanteras, utförs och används är en 

nödvändighet för en förening som vår. Det gäller alla medlemmar och företrädare för Eklundsfältets 

koloniträdgårdsförening som kommunicerar, skriver inlägg, artiklar och kommenterar. 

 

Eklundsfältets koloniträdgårdsförening har två officiella mediaplattformar.  

Den ena är hemsidan; http://www.eklundsfaltet.se  

Den andra är Facebookgruppen; https://www.facebook.com/groups/eklundsfaltet/ 

 

Vem gör vad? 

Föreningens styrelse utser förvaltare, moderatorer och administratörer till hemsida och sociala 

medier. Dessa har till uppgift att se till att föreningens etiska regler efterlevs. Samt att egna inlägg, 

information och artiklar presenteras förståeligt. 

Medlemmar har alltid rätt att göra inlägg, föreslå medlemmar och skriva artiklar samt kommentera 

på hemsida och i sociala medier. 

 

Facebook 

 Alla medlemmar kan skapa inlägg och trådar i Facebookgruppen.  

 Alla kan föreslå medlemmar eller ansöka om medlemskap  i Facebookgruppen. 

 Endast administratörer och moderatorer kan släppa in nya medlemmar i FB gruppen.  

 Ny föreslagen medlem kan vara stugägare, anhöriga, annan person kopplad till stugägare. 

 Tre frågor skickas till alla ansökande. 

 Fråga 1. Vilken koppling har du med Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening? 

 Fråga 2. Vilket stugnummer?, Stugadress? Eller namn på stugägare? 

 Fråga 3. Här skriver vi om positiva händelser och aktiviteter som alla kan delta i. Tänk på 

att vårda språket och inte så mycket klagomåls beskrivningar. Du har också tagit del och 

accepterar föreningens etiska regler som du hittar på hemsidan. . 

(http://www.eklundsfaltet.se/itetik_ver1.pdf) Ställer du upp på detta? 

 Samtliga frågor skall besvaras. 

Endast Administratör eller moderator kan läsa den ansökandes svar. Ska ge en hjälp till bedömning 

om behörig. Svaren lagras ej efter beslut. 
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Hemsida 

Alla medlemmar har rätt att föreslå innehåll till hemsidan. Alla medlemmar kan skriva artiklar, ta 

bilder för att bidra till ett bra och läsvärt innehåll. 

Information och viktiga meddelande anslås av styrelsen på anslagstavlor, hemsidan och 

Facebookgruppen i nämnd ordning. Under lågsäsong endast på hemsida och Facebookgrupp. Fysiska 

brev utskick vid mycket viktig information och kallelse till årsmöte. 

Protokoll från årsmöte och minnesanteckningar från sommarmöte lagras på hemsidan. Stadgar och 

ordningsregler finns tillgängliga på hemsidan likaså prislista. 

Kontakt via hemsida sker via kontaktformulär och e-post till styrelse och kassör. Nödvändiga länkar 

till kontaktuppgifterna och kontonummer finns på hemsidans sidfot d.v.s. längs ned på alla sidor. 

 

Våra etiska regler: 

1. Eklundsfältets koloniträdgårdsförening är en intresseförening som välkomnar mångfald och 

variation. Här respekterar vi varandra oavsett vad vi har för olikheter, ålder, ursprung eller 

sexuell läggning. Alla människors lika värde är vår värdegrund. 

2. Eklundsfältets koloniträdgårdsförenings hemsida och sociala medier skall användas för 

föreningsmedlemmarnas intresse. Dessa skall skapa engagemang och gemenskap för vårt 

gemensamma intresse.  

3. I kommunikation i dessa medier skall ett vårdat språk förekomma. Inga svordomar, könsord 

eller andra utryck som kan vara nedtryckande eller stötande. Brottsligt och kränkande 

material ex. hot och hets mot folkgrupp m.m. plockas omedelbart bort och kan komma att 

polisanmälas. 

4. Vi uttrycker oss inte nedlåtande eller dömande i inlägg eller kommentarer. Pratar vi om 

föreningen och dess verksamhet och medlemmar i och utanför gemenskapen undviker vi 

förtal och personliga angrepp. 

5. Vi uttalar oss inte i föreningens namn eller använder föreningens namn om inte det är 

förankrat i föreningens styrelse eller verksamhetsgrupper. 

6. Den som inte följer dessa regler är inte välkommen i våra sociala medier eller publika 

plattformar och kommer att uteslutas och blockeras. 
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