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Retningslinjer for digital kommunikasjon 
 
Mye av informasjonen i forbindelse med aktiviteter i CISV skjer i dag digitalt, 
og det er derfor nødvendig med retningslinjer for hvordan informasjonen 
deles. Dette dokumentet er ment som en retningslinje for digital 
kommunikasjon i CISV-sammenheng. I denne sammenheng regnes 
epostutsendelser og -korrespondanse, blogger, nettsider og kommunikasjon 
via sosiale medier som digital kommunikasjon.  
 
Generelt for informasjon som deles digitalt har alle som har en offisiell rolle i 
CISV Norge, det være seg sentralstyret, komitemedlemmer, medlemmer i 
styrene lokalt og staber med flere, ansvar for at denne informasjonen er 
riktig.  
 
Epost 
Mye informasjon og kommunikasjon i CISV Norge skjer via epost. I denne 
sammenheng er det viktig å tenke over hva som deles med hvem. Det er 
enkelt å sende mail feil, og man bør derfor vise forsiktighet ved utsendelse av 
sensitiv informasjon. Ved masseutsendelser av epost skal man sette 
mottakerne i blindkopi for å unngå å dele kontaktinformasjonen med alle 
mottakerne. 
  
Den første offisielle kontakten før et arrangement bør skje via epost. Dette 
være seg mellom stab, ledere, foreldre og deltakere. Dokumenter, Pre- 
Camps, spørsmål og svar og annen privat informasjonsutveksling bør gjøres 
via epost. 
 
Nettside/blogg 
CISV Norge tilbyr egen nettside/blogg til alle arrangementer og fylkes- og 
lokallag. Alle programrelaterte aktiviteter anbefales å opprette en blogg. Ta 
kontakt med informasjonskomiteen eller sekretariatet for opprettelse av 
denne. Denne blir ikke passordbeskyttet. Det er ikke tillatt å opprette blogger 
og nettsider utenfor CISV Norges domene. CISV Norge anbefaler at det i alle 
fylkes- og lokallag og programaktiviteter er en person som er hovedansvarlig 
for nettsiden/bloggen. 
 
Bloggene kan brukes til å dele lenker til relevante skjemaer, svare på 
generelle spørsmål, og det er ellers bare fantasien som setter grenser for hva 
en blogg kan brukes til.  
 
Følgende kan deles på en blogg:  

- Fornavn/kallenavn eller nasjonalitet til deltakere 
- Tekst, bilder (også nærbilder) og video av hendelser som har skjedd, 

med minimum 3 personer dersom de er identifiserbare 
- Lenker til relevante skjema, nettsider, ideer til tema/forberedelser og 

lignende 
- Dagbok/ukesbok - Sporadisk informasjonsdeling om hva som har 

skjedd 
- Informasjon om landet man skal reise til, f.eks. vær og turistinfo 
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Følgende kan ikke deles på en blogg: 

- Fullt navn på deltakere 
- Liste med deltakende land 
- Dato og sted for arrangementet  
- Ferdig utfylte skjema 
- Fullstendige Pre-Camps 
- Sensitiv informasjon 
- Informasjon om hendelser som skal skje fremover, da særlig sted(er) 

for hendelser som Open Day og ekskursjoner 
 
Det er anbefalt at deltakerne på aktiviteter oppfordres til å ikke fortelle for 
mye om seg selv i forkant, for å ikke ødelegge bli-kjent fasen på selve 
arrangementet.  
 
Informasjon som spres via nettsider/blogg er å regne som tilleggsinformasjon 
for et arrangement, og produksjon av denne informasjonen prioriteres 
deretter. Staben eller deltakere på arrangementet skal aldri sette publisering 
på bloggen foran andre arbeidsoppgaver, og bloggen skal ikke være til hinder 
for deltagelse på arrangementet. Så fremt arbeidskapasiteten er tilstrekkelig 
er det anbefalt å publisere noe informasjon.  
 
Sosiale medier 
For sosiale medier gjelder generelt samme publiseringsregler som 
nettside/blogg. Sosiale medier er som en tilleggsarena, og ingen kan tvinges 
til å opprette kontoer. Sosiale medier er en fin måte å spre informasjon til 
enda flere mottakere, men bør gjøres i tillegg til andre informasjonskanaler. 
På grunn av sosiale mediers natur, kan og vil informasjon forandre seg raskt, 
det er derfor særs viktig at de som har en offisiell rolle i CISV Norge (se 
innledning) holder et øye med at informasjon som deles om CISV i sosiale 
medier er riktig.  
 
Facebook 
I senere år har facebook vokst frem som en erstatning for mye av dialogen 
som tidligere har skjedd via epost og blogger, og tidvis har store deler, 
kanskje det meste, av informasjonsflyten skjedd utelukkende via facebook. 
CISV Norge mener det er problematisk å ha facebook som eneste 
informasjonskanal, og det anbefales derfor å også bruke informasjonskanaler 
som er gjort tilgjengelige av CISV Norge som nettsider/blogger og offisielle 
epostadresser. 
 
Dersom facebook skal brukes som kommunikasjonskanal i forbindelse med et 
CISV arrangement anbefales det at Bli-kjent-grupper før leir bare er for stab, 
ledere og juniorledere. Det anbefales at stabene diskuterer bruk av facebook 
på STAS. Det kan opprettes egne lukkede facebook-grupper for de nasjonale 
stabene, og eventuelt også en egen for leirledere. Disse gruppene kan da 
brukes for aktiv erfaringsutveksling før-, under og etter arrangementet.  
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