SOCIALA MEDIER
Allmänt
Sociala medier har följande syften
•
•
•
•

att bygga intern praxis och stolthet
att förmedla information om vår verksamhet till omvärlden
att kommunicera intrycket om en stark och engagerad scoutverksamhet
att verka inspirerande och lockande för andra scouter och blivande WV-scouter

Detta dokument finns till för att vara ett tydligt stöd och en inspiration för varje medlem som
representerar vår verksamhet i bild, text och film. Plattformar och målgrupper varierar men vår
kommunikation bör ändå alltid sträva efter de riktlinjer som framlägges häri.

Texternas budskap
Tillsammans ska vi kommunicera som en engagerad och stark kår. Våra budskap är givetvis främst
riktade till utomstående, men kan också bidra till intern stolthet och identitet.
Captions och text-inlägg ska kopplas till Spänning, Utveckling och Gemenskap. Helhetsintrycket
bör vara att texten är medryckande, informativ och hurtig. Våra bildtexter och inlägg ska upplevas
som intressanta och lockande. Läsarens ska förmedlas känslan av att en lägesrapport om några
meningar förmedlats innan aktiviteten ni skildrar åter tar vid.
Hashtags bör följa angivelserna ovan, dvs vara relevanta för inlägget.

Exempel
”Signalering med lyktor över det frusna fältet var en av flera spännande övningar som hölls under
den gångna helgen.” -uven_wv 12 februari 2018
”Nu är terminen äntligen i full gång! I sommar har vi varit på ett fantastiskt sommarläger i Gdánsk
och med oss hem har vi fått ett antal främmande halsdukar. På den andra bilden ser ni hur vi
rekruterar till andra tonåringar!”
-spoven_wv 15 september 2018
”Vinter blev till vår när vi vandrade över det småländska höglandet. Sex dagar fyllda av äventyr och
utmaningar. Under hajken har vi passerat småländsk idyll och fina vyer på utsikternas led. Tack
Spanarna och Väktarna för en härlig hajk!” -karolinerna_wv 8 april 2018

Att undvika
•
•
•
•

Gnäll, negativ ton och utpekande av persons tillkortakommanden
Floskler och catchphrases/salespitches (meningar och fraser med tom betydelse)
Budskap som bara somliga förstår (internskämt)
Irrelevanta eller olämpliga hashtags

Bildernas budskap
”En bild säger mer än tusen ord” är en gammal sanning. Rätt använda blir våra bilder – både
stillbilder och filmer – ett snabbt och direkt sätt att visa vad vi gör, hur det känns och varför det är
spännande att vara medlem hos oss.
Vi vill uppfattas som en barn- och ungdomsförening som är traditionell och framtidsinriktad på
samma gång. Vår verksamhet ska uppfattas som relevant och seriös men samtidigt äventyrlig och
rolig. Därför ska vi använda bilder som förstärker det vi vill associeras med: Spänning, Utveckling,
Gemenskap.
Spänning – innebär upplevelser som är actionfyllda och utmanande. Storslagna naturupplevelser
eller mer precisionskrävande aktiviteter som upplevs som lockande, strapatsrika och roliga.
Utveckling – innebär att man får lära sig både rejäla, praktiska saker och abstrakta saker som
ledarskap, ansvar och personlig utveckling.
Gemenskap – innebär att vara delaktig i ett större sammanhang. Vi vill visa att vi har en stark
vänskap sinsemellan, men att vi är trevliga och välkomnande gentemot nya och utomstående.

Exempel

Bildernas motiv
Våra bilder ska representera vår verksamhet och därför finns dessa angivelser till hur man kan tänka
vid fotografering.
•
•
•
•
•
•
•

Fotografera främst vid aktiviteter som förmedlar de budskap som nämns ovan
Försök fotografera ögonblick fångade ”i steget”
Arrangerade bilder bör se naturliga ut
Scoutdräkt enligt kårens dräktordning bör vara väl synlig
Scouterna på bilderna bör utstråla glädje, engagemang och gemenskap
Minst hälften av bilderna ni laddar upp bör föreställa aktiva scouter i naturen
De olika delarna av scoutmetoden bör ”vävas in” men inte ställas i fokus

Att undvika
•
•
•
•
•
•
•

Bilder som upplevs i motsats till vad vi vill förmedla (stughäng, slapphet, chips o godis)
Motiv som kan anses stroppiga eller fisfärnäma (perfekta uppställningar, uppenbart
arrangerade bilder)
Scoutdräkter som bärs i slarvigt skick eller inte används alls
Personer på bilden ser sura, trötta eller frånvarande ut
Vuxna
Stillasittande inomhusaktiviteter
Irrelevanta eller olämpliga motiv

Regler för publicering av foto eller film
•

•

•
•
•

Bild-/filmmaterial som laddas upp på kårens sociala medier/hemsida/tryckta publikationer
får endast visa de medlemmar som lämnat skriftligt godkännande till att förekomma i bild
eller film.
Det åligger KO att informera AL om vilka scouter på avdelningen som inte ska förekomma
på bild. AL bör därefter informera PL för varje patrull som har egna sociala-mediekanaler i
kårens namn vad som gäller.
Samtliga medlemar som driver sociala-mediekanaler i kårens namn skall tillgodogöra sig
innehållet i detta dokument.
Uppladdningar/inlägg i kårens namn som bryter mot angivelserna i detta dokument ska
raderas efter tillrättavisning från AL eller medlemmar av styrelsen.
Varje medlem kan dra in sitt samtycke och skall därmed informera styrelsen. Styrelsen ser
därefter till att samtliga bilder/filmer där personens identitet framgår raderas.

