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Hovedstyret i Norsk sankt bernhard klubb ble 03.11.2015 enige om at vi alle må forsøke å bidra
til litt bedre nettvett. Vi har derfor vedtatt “Nettvett på nett”. Spesielt gjelder dette Facebook, hvor
ting lett kan komme ut av kontroll. Alle undergrupper listet opp på NSBK`s hjemmeside er
NSBK`s offisielle FB-sider. Sidene er laget for å gi rask info til medlemmene. Åpenlys og ensidig
kritikk av egen klubb hører ikke hjemme her. Slike ytringer bør gå tjenestevei og/eller tas opp på
et medlemsmøte.
Administrator (redaktør) står alltid ansvarlig for hva som blir skrevet på gruppas FB-side.
Av den grunn skal NSBK`s styre ALLTID være med som administratorer i tillegg til den
som har komiteansvaret.

Negativ ytring på klubbens FB-grupper skal ikke rette seg mot klubben, dommere,
konkurrenter, andre medlemmer eller grupper av mennesker. Hvis du har noe negativt å si, ta de opp
med de det gjelder (tjenestevei).
•
Ikke benytt klubbens FB-grupper til å rakke ned på andre eller til å sette andre i et dårlig lys.
•
Styret skal være medadministratorer i klubbens FB-grupper.
•
Personer i styreverv er også privatpersoner utenfor klubbens aktiviteter og arragemang.
•
Det er straffbart i henhold til norsk lov å true eller spre ufordelaktige løgner om andre på
nett.
•
Ikke publiser tekst, film eller bilder du ikke eier, eller kan stå inne for. Til tross for at nettet
kan oppleves som uvirkelig og fiktivt, er dine ytringer og handlinger like fullt virkelige.
•
Du er selv ansvarlig for alt innhold du publiserer i sosiale medier og er din egen redaktør i
vurderingen av hva som er rett og hva som er galt.
•
Andres nettkonti er deres eiendom, og bruk av disse uten samtykke er både identitetstyveri
og i verste fall straffbart i henhold til norsk lov.
•
Tenk gjennom konsekvensene av å publisere tekst og bilder i sosiale medier generelt. Hva
hadde du synes om noen hadde publisert tilsvarende informasjon om deg?
•

Les også Nkk`s webpolicy: http://web2.nkk.no/filestore/Strategiske_dokumenter/Webpolicy.pdf
Vedtatt av HS 03.11.2015.

