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Retningslinjer i sosiale medier for medlemmer og tillitsvalgte. 

Mye av kommunikasjon i samfunnet foregår i dag gjennom sosiale medier. Det ligger store 

muligheter for rask og effektiv kommunikasjon mellom aktører både privat, i næringslivet og for 

organisasjonsarbeidet. 

Det er viktig å ha med seg i bruken av de sosiale mediene at den kommunikasjonen som kanaliseres 

gjennom sosiale medier har samme filtrering som vi har ved direkte kommunikasjon i muntlig 

samtale mellom mennesker i en forsamling. 

Alle som deltar i en debatt på sosiale medier må være aktsom i sin uttrykksform slik at vi ikke støter 

eller sårer hverandre. 

Spesielt varsom skal alle de tillitsvalgte i Norske Elghundklubber forbund være, enten det er de 

tillitsvalgte i forbundet eller de som er tillitsvalgte i områdeklubbene. 

Ved all kommunikasjon på sosiale medier er det viktig at alle medlemmer og tillitsvalget har 

følgende punkter som retningslinjer for sin deltakelse i debatten: 

• Det skal alltid være innenfor samfunnets lover og forskrifter, men også Norsk Kennelklub, 

Norske Elghundklubbers Forbund og områdeklubbenes egne lover, forskrifter og 

retningslinjer. 

• Det som uttrykkes skal alltid være underlagt ærlighet og sannhet. 

• Det skal alltid respektere opphavsrett og den enkeltes personvern. Omtale av enkeltpersoner 

skal ikke finne sted på sosiale medier. 

• Det skal ikke fremkomme krenkelser av privatlivets fred.  

• Ikke skriv noe på sosiale medier om andre personer som du ikke ønsker at skulle komme ut 

om din egen person. 

• Det skal ikke tillegges andre personer uttalelser og hensikter som de selv ikke direkte har gitt 

uttrykk for. 

• Det skal Ikke omtales sensitiv eller taushetsbelagt informasjon, for eksempel informasjon fra 

drøftelser i interne møter. 

• Informasjon som tilkommer en begrenset gruppe som følge av at vi har tillitsverv skal ikke 

offentliggjøres på sosiale medier uten en forutgående enighet i gruppa eller tillatelse fra den 

det gjelder. 

• Starter en opphetet diskusjon skal administrator slette kommentarene eller ved 

nødvendighet hele innlegget.  

• Innleggene skal alltid følge alle de etiske og moralske normer som vi ellers har i vårt samfunn. 

 

NB: VIS HENSYN, TENK PÅ DINE MEDMENNESKER OGSÅ I OMTALE PÅ SOSIALE MEDIER 


