Retningslinjer for bruk av sosiale medier for medlemmer av
Norsk Whippetklubb

Sosiale medier har fått vesentlig større
plass i måten vi kommuniserer med
hverandre. Norsk Whippetklubb (NWK) ser behov for å klargjøre hvilke kjøreregler som skal gjelde for
uttalelser i det offentlige rom. Norsk Kennel klub sin Web-policy ligger til grunn for bruk av (NWK) sin
hjemmeside www.whippetklubben.no og facebook-gruppe. Posting av innlegg skal alltid ha regelverkets
tankegods som bakteppe. Spørsmål til klubben rettes til: post@whippetklubben.no
Dette innebærer:
❖ En god regel å tenke at når man poster et innlegg, skal man tenke at man er i en møtesal, og taler
i plenum.
❖ Ting man poster på nettet skal ikke kunne oppfattes som person- og eller usaklige angrep.
Terskelen for å si sin mening, skal være lav, men man bør aldri poste offentlige tekster eller
innlegg i affeksjon, når man er opprørt eller for eksempel føler seg urettmessig behandlet.
❖ Når man navngir personer i et innlegg, eller innlegget omhandler lett identifiserbare personer,
skal det utvises særlig aktsomhet. Viktig å huske på er at selv om ikke personer navngis, så
gjelder god folkeskikk.
❖ Er du deltaker i et diskusjonsforum skal diskusjonen være saklig og ikke dreie seg om personer.
Innlegg i diskusjonsforum skal også være signert med innsenders virkelige navn. Overtredelser
kan føre til at saken overlates til klubbens styre for vurdering. I NKK sitt regelverk finnes
sanksjonsmuligheter. Ved overtredelse av normal skikk og bruk, vil vedkommende få en skriftlig
advarsel eller umiddelbart bli utestengt, ut fra sakens alvorlighetsgrad. Det er opp til styret å
vurdere alvorlighetsgrad og type sanksjon
❖ Innlegg skal ha offentlig status
❖ Ingen blokkeringer av personer

Hvilket formål skal et innlegg ha
❖
❖
❖
❖
❖

Et innlegg skal ha som formål å gi opplysninger til trådstarter
Et innlegg skal skape trivsel
Et innlegg skal gi innsikt og læring
Et innlegg kan gjerne gi et innblikk i «everyday life». Bilder illustrerer gjerne det på en god måte
Et innlegg skal uttrykke mangfold

