Norsk Myndeklubb’s retningslinjer for bruk av sosiale medier
Norsk Myndeklubb, inkludert alle arbeidsutvalg er underlagt Norsk Kennel Klub
Norsk Myndeklubb’s hjemmeside: www.myndeklubben.no
Arbeidsutvalgene har sine egne hjemmesider, som er listet under de respektive rasene.
Henvendelser kan sendes på e-post eller rettes til en av gruppens administratorer.
Medlemmer av gruppene skal til enhver tid rette seg etter normal skikk og bruk.
Norsk Kennel Klub`s web policy skal alltid ligge til grunn for bruk av denne siden og
utvalgenes sider og posting av innlegg.
NMK`s presisering:
•

•
•
•

En god regel å følge er at man ikke skal skrive ting på nettet som kan oppfattes som
personlige eller usaklige angrep. Siden terskelen for å komme med sin mening er lav,
bør man aldri skrive offentlige tekster eller innlegg i affeksjon, når man er opprørt
eller for eksempel føler seg urettferdig behandlet. Særlig oppmerksom må man være
ved omtale av navngitte personer. Samtidig må man være oppmerksom på at
folkeskikk gjelder også når personen ikke er navngitt. I et diskusjonsforum skal man
holde seg til å diskutere sak og ikke personer.
Grove overtredelser vil føre til at saken overlates til klubbens styre.
Alle innlegg på diskusjonsfora må være signert med innsenderens virkelige navn.
Ved overtredelse av normal skikk og bruk, vil vedkommende få en skriftlig advarsel
eller umiddelbart bli utestengt ut fra sakens alvorlighetsgrad.

Tillegg
• Ikke blokker administratorer.
• Ikke blokker hverandre. Er det snakk om trakassering vil vi vurdere utestengelse.
• Alle innlegge skal legges ut med «offentlig» status (ikke «venner»).
Trivsel
• Legg ut bilder, resultater, videoer osv.
• Del historier og skryt av hunden din!
• Del gjerne koselige bilder av din hundevenn, men ikke post bilder av andre uten
tillatelse.
• Dette er et sted hvor man skal ha det hyggelig og lære noe nytt om rasen.
• Det er et stort mangfold i gruppa, og kunnskap om rasen kan være varierende.
• Upassende atferd kan skremme vekk enkelte som ikke tør å spørre/ dele osv.
• Interessante og lærerike innlegg kan bli forespurt om å bli sendt inn til bladet Mynden
(Myndeklubbens medlemsblad og forutsetter at du er medlem).

