Policy för Ehlers-Danlos syndrom Riksförbunds regionala
Facebooksidor och Facebookgrupper
Förbundet är dess medlemmar och för att kunna bedriva en demokratisk verksamhet
behövs regionala nätverk. I processen med att bilda dessa nätverk spelar förbundets
kontaktpersoner en viktig roll. De blir förbundsstyrelsens förlängda arm.
Kontaktpersonerna behöver en kontaktyta där de kan bygga nätverk och
kommunicera med medlemmar på regional nivå. Detta utökar och berikar förbundets
möjligheter att sprida kunskap om EDS och relaterade bindvävsdefekter och ger
även möjlighet att värva fler medlemmar.
En kontaktperson (eller annan av styrelsen godkänd person) kan därför starta två
typer av kontaktytor – regional Facebooksida och regional Facebookgrupp. Den
sistnämnda kan endast startas när regionen har en fungerande Facebooksida.
Den regionala Facebooksidan är öppen för alla som är intresserade av att följa och
kommentera det som administratörerna lägger ut. Syftet är att sprida information och
kunskap regionalt och bjuda in till lokala träffar.
När den regionala Facebooksidan startats har kontaktpersonen (eller annan av
styrelsen godkänd person) möjlighet att starta en regional Facebookgrupp. Den är till
för medlemmar i EDS Riksförbund och har sekretessnivån sluten med syftet att låta
förbundsmedlemmar diskutera med varandra och på så sätt underlätta för att få fler i
regionen att engagera sig och bli medlemmar.
Vem får starta och hantera?
•

En kontaktperson (eller annan av styrelsen godkänd person) som är utsedd och
utbildad av EDS Riksförbund får i samarbete med en representant från styrelsen
starta en regional Facebooksida. De är även administratörer och de som lägger ut
inlägg på motsvarande sätt som görs på förbundets officiella Facebooksida.

•

Före start av en regional Facebooksida ska respektive kontaktperson (eller annan
av styrelsen godkänd person) ha lämnat en skriftlig ansökan och fått
godkännande från förbundets styrelse.

•

När en regional Facebooksida är godkänd och har satts i drift har
administratörerna möjlighet att starta en Facebookgrupp med sekretessnivån
sluten där förbundsmedlemmar äger tillträde. Endast administratörerna får bjuda
in och lägga till förbundsmedlemmar i Facebookgruppen.

•

Före start av en regional Facebookgrupp ska respektive kontaktperson (eller
annan av styrelsen godkänd person) ha lämnat en skriftlig ansökan och fått
godkännande från förbundets styrelse.
Se vidare ”Riktlinjer för regionala Facebookgrupper”.

Hur ska den regionala Facebooksidan utformas?
•

Den regionala Facebooksidan ska heta Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund (regionens namn), ha samma logotype och layout som Ehlers-Danlos syndrom,
Riksförbund Sveriges Facebooksida förutom bakgrundsbilden som väljs lokalt.
Mer information finns i manualen för hur man skapar en regional Facebooksida.

Riktlinjer för de regionala Facebookgrupperna
Den regionala Facebookgrupp som en kontaktperson (eller annan av styrelsen godkänd
person) har möjlighet att starta bakom den offentliga Facebooksidan ska ha
sekretessnivån sluten. Förutom den av styrelsen godkända personen ska även en
representant från styrelsen alltid finnas med som administratör. Gruppen ska vara till för
förbundsmedlemmar.
När Facebookgruppen är igång får nytillkomna förbundsmedlemmar information om de
regionala Facebooksidorna och Facebookgrupperna och att de kan ta kontakt med ”sin”
kontaktperson/administratör. Kontaktpersonerna/administratörerna ansvarar för att
kontinuerligt kontrollera med styrelsens registeransvariga så att de som släpps in i de
regionala Facebookgrupperna är medlemmar i förbundet.
I manualen för hur man skapar en regional Facebookgrupp finns en beskrivning av hur
man går tillväga.

Regler för regionala Facebooksidor och Facebookgrupper
•

Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om
publiceringen skett i egenskap av kontaktperson/förtroendevald eller privat.

•

Respektera andras integritet - använd inte deras kunnande och referera inte till en
viss person utan att informera/fråga denna.

•

Kränkande inlägg är inte tillåtna. Om det förekommer tas en skärmdump (dvs en
kopia av inlägget som lagras på administratörens dator) för att sedan tas bort från
flödet. Skärmdumpar sparas ifall diskussion om inläggets innehåll uppstår, men
raderas när det hela är överspelat. Administratören meddelar avsändaren varför
inläggets innehåll inte är tillåtet.

•

Personangrepp och diskriminering får inte förekomma i vare sig grupp eller på sida.
För hantering av detta se punkten ovan.

•

Sidorna får inte innehålla reklam. Om reklam uppkommer raderar administratörerna
inlägget och meddelar avsändaren varför.

•

Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de upphovsrättsliga
regler som gäller.

•

Var noga med vem och vad du länkar till. Visa tydligt när det är en extern länk. Tänk
också på att en länk kan uppfattas som en rekommendation från EDS Riksförbund.
Medicinsk länkning ska endast ske till vedertagna sidor med faktagranskad
information (till exempel 1177, internetmedicin, socialstyrelsens kunskapsbas etc)

•

Administratörerna ska läsa flödet regelbundet, minst en gång om dagen och se till att
diskussionerna håller en god ton.

•

Om sidan/gruppen varit inaktiv i över 6 månader kommer den bli föremål för
diskussion i förbundsstyrelsen angående borttagande. Efter diskussion har
förbundsstyrelsen rätt att eventuellt stänga ner sidan/gruppen till följd av inaktiviteten.
Om reglerna inte följs äger förbundets styrelse rätten att lägga ner den
regionala Facebooksidan/gruppen.
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