
 

 

Informations och bildpolicy 

För att lyckas väl med verksamheten och de mål som vi sätter upp förutsätts en tydlighet vad gäller 

information mm så att vi når ut till alla våra medlemmar i de olika verksamheterna. 

För att lyckas skall det alltid vara en prioriterad sak för föreningen att se över detta och hela tiden 

vara aktiva i frågan och vara lyhörda för önskemål som på olika sätt kan förbättra oss. 

Vi har en ambition att inte dela ut några papper alls på bassängkanten, utan de ledare och tränare 

som är där skall prioritera verksamheten och de aktiva. 

I denna informations och bildpolicy presenteras några utav dessa informationsvägar  

Information och bildpolicy är antagen av styrelsen för Simklubben Elfsborg 2010-10-13, reviderad 

2013-05-15 

 

www.skelfsborg.com 

Föreningens ”officiella” kungörelse är vår hemsida. Där skall man under respektive verksamhet 

kunna hitta övergripande information samt nyheter mm som rör föreningen och dessa verksamheter. 

 

Bilder 

Simklubben Elfsborg har en mycket aktiv hemsida. En mycket uppskattat del av hemsidan är vårt 

bildarkiv ”Plasket”. Det innehåller bilder som på ett eller annat sätt har koppling till vår verksamhet. 

Det kan vara bilder från tävlingar, läger, träningar och dylikt. 

Simklubben presenterar inte några personuppgifter i samband med bilderna.  

Om du eller ditt barn inte vill vara med på bild, uppmanar vi dig att kontakta kansli@skelfsborg.com. 

När det gäller simmare i vår tävlingsverksamhet så tar vi även porträttbilder för att lyfta fram dem 

lite mer i vår verksamhet.  Dessa porträttbilder läggs ut på vår hemsida under respektive 

tävlingsgrupp och då med namn och födelseår. Om du som simmare (eller förälder) inte vill att din 

porträttbild ska finnas med på hemsidan, ber vi att du kontaktar kansli@skelfsborg.com. 

Ange simmarens namn samt grupp och du behöver inte ange något skäl till varför. 

En annan viktig del för föreningen är att vi i olika sammanhang marknadsför vår verksamhet kopplat 

till tidningar mm. Här sker enskilda förfrågningar om det är ok att delta i den planerade artikeln och 

rör det sig om mer specifika aktiviteter så får man en lapp där målsman intygar medverkan. 

 



 

Klubbroschyr 

Föreningen skall varje år ta fram och ge ut en klubbroschyr där man finner det mest övergripande om 

föreningen och dess verksamhet. Här skall alltid kontaktpersoner mm i föreningen finnas samt 

information om hur man på olika sätt kan nå oss. 

 

Sim- och teknikskoleverksamheten  

Utöver informationen på hemsidan så skall vi i samband med varje verksamhetsstart (höst och vår) i 

samband med utskick av faktura lämna ut den övergripande informationen. 

Till våra nya medlemmar och de som framförallt börjar i vår 1:a nivå ”baddaren” i simskolan skall vi 

vara extra tydliga med informationen de första veckorna så att de känner sig välkomna och snabbt 

kommer in i de rutiner som gäller för verksamheten. 

 

Tävlingsverksamheten 

Här har varje grupp en egen sida där tränarna löpande under året lämnar ut information mm. Det är 

upp till den aktive och dess föräldrar att hänga med här så man inte missar något gällande träning, 

tävling och läger. 

 

Vuxenverksamhet, Vattenpolo och Handikappsim 

Även dessa målgrupper och verksamhetsområden inom föreningen skall ha en egen sida på 

hemsidan för löpande information mm 

 

Informationsträffar 

Styrelsen, personal mm skall varje höst inbjuda tävlingssimmare och dess föräldrar till en 

informationsträff där man mer övergripande går igenom klubbens verksamhet, mål och riktlinjer, 

ekonomi samt övergripande policys som finns till grund för att leda verksamheten. En annan viktig 

del för dessa möten är att påvisa det engagemang som all idrottslig verksamhet kräver för att få det 

att fungera för ”våra” barn och ungdomar. 

Styrelsen genom sportchefen organiserar och inbjuder till dessa möten och lämpligtvis då i mitten av 

september. 

 

 

 



 

Föräldraträffar 

När man så småningom blir mer aktiv inom föreningen och mer träning, tävling och läger blir kopplat 

till den aktive kräver det för nivån en mer fördjupad information om verksamheten. Här skall vi varje 

termin därför inbjuda till ett föräldramöte för varje enskild tävlingsgrupp där vi mer kan belysa 

gruppens mål och riktlinjer och de krav som föreningen ställer på den aktive och dess föräldrar. Även 

vid dessa möten skall tydlig information ges om vilket engagemang mm som förväntas för att få en 

trivsam och väl genomförd verksamhet. 

Huvudtränaren genom ansvarig tränare för aktuella grupper organiserar och inbjuder till dessa 

möten och lämpligtvis då under perioden september och januari/februari. 

 

Öppethus 

Vid behov och där vi anser det nödvändigt kommer det även att anordnas ”öppet hus” där alla är 

välkomna ner till föreningens verksamhet, dess kansli och klubblokal för att möta den dagliga 

verksamheten. 

Sportchefen i samråd med övrig personal och ledare inbjuder till dessa träffar vilka kan förekomma 

vid olika tillfällen under året. 
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