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Sammen om en enda bedre bydel 

 

 

 

Informasjon og retningslinjer for internett bruk, bildepublisering, og administrasjon av 

lagsider på www.fgi.no  

 

 

Med bakgrunn i at vi i disse dager tar i bruk nye internettsider vil FGI ved dette dokumentet 

informere om retningslinjer som alle lag må følge når vi legger til rette for en mer aktiv bruk 

av internett som informasjonskanal. 

 

Vi ønsker at www.fgi.no skal bli et knutepunkt for både medlemmer i FGI og omverdenen. 

FGI ønsker at alle lag skal benytte nettsidene som et hjelpemiddel for alle lag, oppmenn, 

trenere etc. 

 

Herunder kommer noen enkle kjøreregler; 

 

1. Alle lag plikter til å oppdatere lagsidene med grunnlagsdata vedrørende hvem som er 

medlemmer i det enkelte lag.  

Dersom laget ønsker å benytte funksjonalitet som bildepublisering, SMS-meldinger 

etc. Må en navngitt ansvarlig for laget oppnevnes og ta ansvar for at alle nødvendige 

tillatelser for bildebruk på internett blir ivaretatt ihht. FGI dokumentet “FGI- samtykke 

til bildebruk på internett.doc” og ihht. Føringer og regler for dette fra Datatilsynet se 

http://www.datatilsynet.no/templates/article____881.aspx  

 

2. Alle lag kan søke FGI om dekning på inntil 1000,- pr. lag pr. år til dekning av SMS 

utsendelse til laget ihht. FGI`s håndbok punkt. 5.6. Dette vil bli oppdatert i håndboka 

og gjelder fra 2012. 2 lag i fotball og 2 lag i håndball vil få mulighet til å prøve ut 

denne løsningen høsten 2011. 

 

3. Alle lag plikter å følge generelle retningslinjer fra NIF for publisering av resultater i 

barne og ungdomsidrett. 

 

4. Ved bruk av sosiale medier f.eks “Facebook” som kommunikasjonskanal ut mot lag 

og foreldre, må alle med et lederansvar sørge for at vi respekterer aldersgrensene for 

mottakerne. For Facebook 13 år. 

 

 

Våre nye nettsider er til for oss alle, la oss bruke den mye og riktig i årene som kommer! 

 

Vennlig hilsen 

 

Hovedstyret - FGI 
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