Gästrike Hundkapplöpningssällskap’s Föreningspolicy
Denna policy är riktlinjer för samtliga medlemmar och förtroendevalda som representerar GHS,
avseende sociala medier, droger & alkohol, politik, uppträdande och eget ansvar.
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube osv.
I sociala medier har medlemmar och förtroendevalda möjlighet att marknadsföra GHS och stärka vårt
varumärke, skapa kontakter och kommunicera.
Kommunikation över internet innebär också risker för GHS, då det som skrivs kan få stor spridning och
vara svår att stoppa. Syftet med denna policy är att medlemmar och förtroendevalda ska få riktlinjer så att
sociala medier används på ett positivt sätt, och att det ger fler möjlighet att hitta till GHS och vår
verksamhet.
Användandet av Sociala medier är något GHS ser positivt.
Våra medlemmar och förtroendevaldas engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker
våran sport. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig.
Du som person och din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden
av GHS som förening. Du är alltid personlig ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om
publiceringen skett i egenskap av medlem, funktionär eller privat.
Vi eftersträvar en sund och frisk fysisk- och psykosocial hundkapp där förtal, förolämpningar eller mobbing
av våra medlemmar, andra hundkappare, klubbar, domare, funktionärer eller andra intressenter inom
hundkappen inte får förekomma och då inte heller på sociala medier.

Alkohol/Droger
GHS tar självklart avstånd från all förekomst av langning av alkohol/droger/tobak till minderåriga i samband
med eller i anslutning till föreningens verksamhet.
Det ligger på varje medlems ansvar att i samband med tävling/träning medverkar att aktivt se till att ingen
langning av alkohol/droger/tobak förekommer till minderåriga. Om någon av föreningens aktiva minderåriga
upptäcks använda
alkohol/droger/tobak i samband med någon av föreningens verksamheter så tar respektive tävlingsledare
ett enskilt samtal med personen och föräldrar.
I de fall langning till minderårig konstaterats kommer omedelbart en polisanmälan att göras.
GHS tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som droger eller dopning. Upptäcks
någon form av bruk eller langning av droger eller dopning leder det till omedelbar polisanmälan. Styrelsen
bedömer om medlemmen ska uteslutas ur föreningen.
GHS tar även avstånd från all partipolitiska åsikter.

GHS Eftersträvar:
Etik och moral samt Jämställdhet och Integration
Att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning får delta.
Att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att kamratskap, respekt och hänsyn är vägledande
Att vi arbetar mot alla former av mobbning, rasism och sexuella trakasserier
Att de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för verksamheten
Att intresse ligger i att endast bedriva hundkapplöpning

Förhållningsregler:








Visa respekt för varandra.
Kommentarer baserat på en persons religion, kön, sexuella läggning eller hudfärg 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.
Respektera dina kamraters integritet
Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från GHS.
Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp,
mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information
ska inte förekomma. Ibland är det bäst att ignorera en åsikt och inte skänka den trovärdighet genom
att svara.

Påföljder
Övertramp i sociala medier kommer behandlas utav GHS Ordförande/tävlingsledare och nödvändigt av
styrelse, så att lämpliga påföljder kan verkställas av överträdelsens storlek.
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