
                                                                                                                                                              

 

 
 

RETNINGSLINJER FOR SOCIALE MEDIER 

 
MLI-fodbold forsøger at være aktiv på de sociale medier. Dette er både for at give vores medlemmer, 
forældre o.l. informationer om hvad der foregår i klubben samt for at fodboldinteresserede kan følge 
med i fodboldlivet i MLI-fodbold. 

Pt. begår klubben sig primært på Facebook og Instagram  

Ud over de officielle sider har vi en række lukkede grupper. Bl.a. for vores trænere/holdledere og for de 
enkle årgange. Foruden holdenes egne lukkede grupper opstår der grupper styret af medlemmer af 
klubben. Her frabeder klubben sig ansvar da styring af disse ikke er muligt. Opstår der 
uhensigtsmæssige situationer via disse forholder bestyrelse og eventuelle trænerteams sig som 
udgangspunkt udelukkende medierende imellem forurettede. 

På de officielle sider er følgende regler opsat for klubbens repræsentanter: 

• Alle har ret til egne holdninger og skal respektere andres 

• Forsøg at udtrykke dig med omtanke og vær konstruktiv over for klubben og dansk fodbold generelt 

• Husk du er ambassadør for klubben 

På de officielle sider er følgende regler opsat for brugere af siderne (både interne og eksterne): 

• Hold altid en god og konstruktiv tone i dine opslag og kommentarer. Brug din sunde fornuft og tænk på, at din 

chef og bedstemor sikkert også er på Facebook og læser, hvad du skriver 

• Siden har fokus på MLI  fodbold, hvorfor indlæg om andre områder ikke hører til på denne side 

• Respekter de andre brugere, deres indlæg og holdninger 

• Skriv ikke personlige oplysninger om hverken dig selv eller andre 

• Skriv ikke kommentarer eller indlæg, der er krænkende, truende, racistiske eller på anden vis er i strid med 

lovgivningen 

• Skriv ikke indlæg, der indeholder chikane, mobning eller er nedladende over for grupper eller personer 

• Skulle det blive nødvendigt, sletter vi indlæg og kommentarer samt blokerer personer, der ikke overholder 

retningslinjerne. Facebook har en funktion, som automatisk sletter kommentarer med nogle bandeord. Du vil 

ikke få besked, hvis Facebook automatisk sletter din kommentar 

• Desuden skal Facebooks regelsæt overholdes, som du kan læse på https://www.facebook.com/legal/terms 

https://www.facebook.com/legal/terms

