FÖRENINGSPOLICY

Kommunikation
Hylte/Halmstad Volleybollklubb är en idrottsförening som i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar
bedriver sin verksamhet i syfte att bidra till såväl fysisk och psykisk som social och kulturell utveckling.
Alla som verkar i Hylte/Halmstad Volleybollklubbs namn ansvarar för att följa denna policy. Föreningen
har ansvar för att regelbundet gå igenom policyn med medlemmarna och att den finns lättillgänglig på
föreningens hemsida.
Senast reviderad av styrelsen: 2020-10-21

Allmänt
Kommunikation är ett brett begrepp som innefattar mer eller mindre allt som görs. Kommunikation
förknippas ofta med tal eller skrift, men kan även vara icke-verbal genom exempelvis kroppsspråk.
Hylte/Halmstad Volleys kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och
extern kommunikation och sätter ramarna för hur kommunikationen ska ske. Policyn utgår från
klubbens värdegrund och kommunikationen ska alltid genomsyras av föreningens värderingar.
Varje medlem i föreningen är en representant för föreningen. Det är därför viktigt att alla känner till
och följer kommunikationspolicyn.
Hylte/Halmstad Volley vill vara en förening vars kommunikation kännetecknas av:
•

Tydlighet:

Sträva efter att vara tydlig och kontrollera hellre en gång för mycket att
både du och andra förstår innehåll, syfte och genomförande.

•

Framförhållning:

Var ute i god tid och stäm av med berörda personer innan du lovar bort
deras tid. Använd kalender eller andra verktyg som stöd vid planering.

•

Återkoppling:

Återkoppla och besvara alltid de frågor som dyker upp. Har du inte svaret,
meddela att du får återkomma eller vidarebefordra till någon som vet.

•

Delaktighet:

Bjud in till gemenskapen och dra nytta av varandras olikheter och
kompetens. Ensam är inte stark, utan lagarbete skapar framgång.

•

Relevans:

Reflektera alltid över vilka mottagare som är i behov av informationen för
att undvika masskommunikation.
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Föreningens kommunikationskanaler
Hylte/Halmstad Volley finns tillgänglig via ett flertal kanaler på ett antal plattformar. Var och en av
dessa kanaler och plattformar har delvis olika innehåll eftersom de fyller olika syften.

Office 365
Föreningens styrelse, sektionernas arbetsgrupper samt kansliet använder Office 365 som kanal för allt
sitt föreningsarbete.
•
•
•
•

Interna diskussioner sköts i Teams-chatten alternativt i den Teams-grupp som är avsedd.
Lagring av föreningens dokument görs i SharePoint, som även nås via respektive Teams-grupp.
Extern kommunikation sköts via e-post i Outlook.
Föreningsgemensamma e-postadresser sköts av sektionerna eller kansliet.

Hemsida
Föreningens hemsida är www.hhvolley.se och utgör en kanal för information, framförallt till externa
parter. Den betraktas därmed som en relativt statisk kanal där framförallt nya medlemmar, sponsorer
och media kan hitta relevant information.
Hemsidan innehåller åtminstone följande:
•
•
•
•
•
•

Nyheter, resultat samt länkar till de serier där föreningens lag deltar.
Information till nya medlemmar, t.ex. träningstider och avgifter.
Föreningens verksamhet, organisation, styrdokument och logotyp.
Föreningens sponsorer och information om hur man kan stötta föreningen.
Information till befintliga medlemmar, t.ex. medlemsförmåner och klubbshop.
Kontaktuppgifter till föreningen.

Facebook och Instagram
Föreningens Facebook-sida heter Hylte/Halmstad Volley och används som en extern kanal för att
förmedla nyheter, evenemang och information till föreningens följare. Föreningen använder även
Facebook för intern kommunikation genom att varje lag har en egen Facebook-grupp, exempelvis
Hylte/Halmstad Herrar B.
Föreningens Instagram-konto heter hyltehalmstadvolley och är en mer spontan och lekfull kanal där
följarna tillåts komma närmre lagen samt föreningens aktiviteter och olika verksamheter.
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Föreningens namn och logotyp
Föreningens fullständiga namn är Hylte/Halmstad Volleybollklubb, men det går även bra att använda
någon av följande förkortningar:
•
•
•
•

Hylte/Halmstad Volley
H/H Volley
Hylte/Halmstad
H/H

Det är tillåtet att kombinera de två sista förkortningarna med klubbens sektioner eller verksamhet i
övrigt, exempelvis:
•
•
•
•

Hylte/Halmstad Damer B
Hylte/Halmstad Motion
H/H Beach
H/H Utbildning

I de fall då snedstreck (/) inte kan användas är det tillåtet att endast skriva exempelvis Hylte Halmstad
eller HH. I övriga fall ska snedstreck alltid användas.
Föreningens logotyp får användas relativt fritt så länge det är i ett sammanhang där föreningen är
involverad. Logotypen får däremot inte förändras utan godkännande från styrelsen.

Föreningens kommunikationssektion
Som stöd i alla frågor som rör föreningens kommunikationskanaler finns kommunikationssektionen,
som ansvarar för:
•
•
•
•

Information och nyheter på föreningens hemsida.
Inlägg och bilder på föreningens sociala medier.
Intern kommunikation via föreningens Teams-grupper.
Kontakt med halländsk, nationell och internationell media.

Om någon medlem har problem eller frågor rörande kommunikation alternativt är intresserad av att
hjälpa till med föreningens kommunikationskanaler är hen alltid välkommen att höra av sig via e-post
till info@hhvolley.se.
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