
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund 

Förhållningsregler på sociala medier 

Idag används sociala medier flitigt i många former av kommunikation. Sveriges Kaninhoppares 

Riksförbund vill att våra medlemmar, förtroendevalda och aktiva håller en vänlig ton, samt har 

respekt, kamratskap och gemenskap i all kommunikation, och bemöter andra på de sätt de själva 

vill bli bemötta på. 

 

Förbundsstyrelsens användning av sociala medier 

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vill påminna att våra sociala medier har som huvudsakligt 

syfte att informera er medlemmar. Förbundsstyrelsen har det därför inte som högsta prioritet att 

besvara frågor inkomna till våra sociala medier. Frågor hänvisas till förbundsstyrelsens mejl. 

 

Ett vänligt klimat 

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund har en nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Men att 

bli utsatt för kränkningar eller mobbning över nätet innebär inte alltid att man direkt vågar säga 

ifrån. Sveriges Kaninhoppares Riksförbund vill hjälpa er medlemmar att komma ihåg att inte vara 

rädd för att kontakta din klubb, en förälder eller en annan vuxen som kan hjälpa till om ni eller 

någon annan skulle bli utsatta. SKHRF hanterar inte tvister mellan medlemmar, utan det görs av 

våra anslutna klubbar, men vi vill tydliggöra att det inte betyder att vi inte tycker att ett vänligt 

klimat är viktigt. Var snälla mot varandra! 

 

För att skapa ett så behagligt klimat som möjligt önskar vi att följande finns i tanken: 

• Håll en positiv och öppen ton 

• Respektera varandras åsikter 

• Tänk efter före 

• Lev som vi lär. Vi alla är förebilder, tänk på hur ni framstår. 

• Tala sanning 

• Var dig själv och var transparant. Vi är ärliga med vad vi heter och vem vi är.  

• Få godkännande vid uppläggning av bilder på människor. Försök så långt det går att fråga 

om godkännande innan du lägger upp bilder på människor. För bilder på minderåriga är 

det tillstånd från målsman som gäller. 

• Be alltid om tillstånd när du vill använda bilder som någon annan har tagit. 

• Släpp inte ut känslig information och medverka inte i spekulationer. 



Sveriges Kaninhoppares Riksförbund 

• Var källkritisk. Sprid inte information om du inte är säker på källans trovärdighet. 

• Inga påhopp, hot eller aggressiva kommentarer. 

• Tala inte illa om andra aktörer inom förbundet. 

• Det du skriver eller säger på sociala medier ska du kunna säga direkt till den person du 

möter och kunna se vederbörande i ögonen när du gör det. 

 

Vill du vara med och sprida glädje i förbundet? Tagga då gärna #SKHRFtillsammans, men glöm 

inte att följa ovanstående förhållningsregler. 

 

Vi ses där ute! 

 

 


