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Styrelsen arbetar med att fastställa en kommunikationsplan för att tydligare föra ut
de budskap föreningen anser är viktiga samt för att bli bättre på att marknadsföra
föreningen så att vi kan lägga mer tyngd bakom budskapen.
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Det kostar bara ett par koppar finkaffe per år att vara medlem i RFSL, och varje
medlemskap gör skillnad i våra möjligheter att lägga tyngd bakom vårt budskap.
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Vårt medlemsantal är viktigt för att ge tyngd till vårt budskap. Om vi är många ger
det föreningen en större legitimitet och det underlättar även finansiering, trots att
själva medlemsavgiften är minimal.
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Genom föreningens demokratiska process vaskas medlemskollektivets budskap
fram, via årsmöten och styrelsebeslut till uttalanden och operativt arbete. Vi kan inte
alla vara politiska experter eller specialister på samtliga organisationens brännande
frågor, utan måste samarbeta och lita på vår demokratiska process och
delegationsordning för att föra fram organisationens agenda på ett korrekt och
genomtänkt sätt.
Detta förhindrar inte motstridiga åsikter från att framföras internt – om en vill
påverka organisationens budskap – eller externt – men då som ens individuella
åsikter.
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Föreningens uppgift är att vara en stark och tydlig röst för medlemmarna. Om
flertydiga eller t.o.m. motstridiga budskap förs fram försämras organisationens
möjligheter att få fram och vinna gehör för sitt budskap. Respektera den
demokratiska processen och var tydlig med vem som är avsändare i kommunikation.
Medlemsgrupper möjliggörs av föreningen, men driver inte själva föreningens politik.
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I ditt engagemang för RFSL Stockholm kommer du att få del av information om
personer. Det kan ofta vara data så som namn, adresser, telefonnummer, men också
användning av webbsidor/portaler och sociala medier.
Vi delar inte några personuppgifter med andra, vare sig inom eller utom
organisationen, utom i de fall då det är uppenbart att spridningen är nödvändig och
önskvärd, så som för uppdatering av medlemsregistret eller inom en medlemsgrupp.
Även sådan delning måste ske med personens uttalade samtycke och så begränsat
som möjligt.
Vi gör också vårt bästa för att förhindra oavsiktlig spridning, som kan uppstå vid
överhörning av telefonsamtal, papper på skrivbordet eller i pappersåtervinning,
mailutskick med Cc istället för Bcc, undermålig destruktion av digitala lagringsmedia
eller någon annan av många liknande situationer. Tänk igenom hur du kan förebygga
risker för spridning av personuppgifter och annan känslig information.
Tänk på att inte heller sprida personuppgifter i form av bilder eller filmer med
identifierbara personer, såvida de inte samtyckt till detta.
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I många situationer och för många människor kan en persons beröringspunkter med
vår organisation vara, eller upplevas vara, till skada för personen. Det är aldrig vår
sak att avgöra känsligheten i en personuppgift. Det är vår uppgift att tillse att våra
medlemmar och andra intressenter känner sig trygga i förvissning om att vi hanterar
deras personuppgifter noggrant och ansvarsfullt.
Ha alltid den personliga integriteten i åtanke om du kommer i kontakt med, använder
eller förvarar personuppgifter. Ta hjälp av organisationens verksamhetschef om du
behöver hjälp i dessa frågor.

8

2016-11-27

Vi lever i en “social” värld där det inte alltid finns en tydlig gräns mellan privata
intressen och föreningsintressen.
Det är inte alltid tydligt om du talar som privatperson eller som organisationens
företrädare.
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Eftersom sociala medier är en offentlig plattform är det viktigt att tänka på vad vi
publicerar, var vi publicerar det och hur våra inlägg kan uppfattas av andra.
Tänk på vad du publicerar – samma regler tillämpas för sociala medier som för all
annan kommunikation:
• Innehåll som kan uppfattas som föreningens budskap eller ståndpunkt behöver
godkännas i enlighet med delegationsordningen.
• Personuppgifter, vilket inkluderar bilder, filmer etc som kan identifiera personer, får
inte spridas utan personens samtycke.
• Ta ett ögonblick och tänk efter. Kan någon uppfatta att du kommunicerar för RFSL
Stockholms räkning?
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