Mall för uppstart av Instagramkonton
Läs § 3.2 Instagram i Riktlinje för Informationsspridning innan uppstart av utskottsinstagram.
Utskottsinstagrams är tillfälliga konton som ska tas bort innan funktionärsårets slut. Det innebär att
kontot inte ska gå i arv till nästa verksamhetsårs utskott.
Utskottsinstagrams får endast startas upp i samråd med Cyberutskottet som i sin tur för diskussionen
med Styrelsen.
Utskottskontot ska inte vara den primära informationskällan. All viktig info ska finnas tillgänglig på
en av sektionens huvudkanaler.
Definition av primär information: Primär information är all information som ger fakta om ett utskotts
verksamhet som är nödvändig för att kunna delta. Denna information får finnas på utskottsinstagramen
efter det att den publicerats i en officiell kanal. Det får inte heller ges ut kompletterande information
enbart på utskottsinstagramen.
Påminnelser av event får publiceras på utskottsinstagramen så länge den inte innehåller
kompletterande information. Utskottsinstagramen får länka till event. Länkar får finnas till formulär
som inte har ett begränsat antal svar/platser.
Informationen kan även med fördel delas på sektionens officiella instagram genom att kontakta
cyberjonerna. Information kring saker som endast utskottet deltar i behöver inte publiceras i en
officiell kanal men kan med fördel skickas till cyberjonerna för att sprida uppmärksamhet om en
händelse.
Sponsrade inlägg på utskottsinstagramen ska i första hand inte erbjudas till företag. Samtala med
Cybermästare och Näringslivsansvarig om det önskas.
Kontot bör utformas enligt nedan. Skulle t.ex. ett användarnamn vara upptaget ska cybermästaren
kontaktas.
Kontonamn: Instagramkontots namn bör tydligt visa utskott- och sektionstillhörighet. Det bör följa:
utskott/år_Ksek.
Exempel: cybU20_Ksek.
Biografin: Biografin bör kort beskriva utskottet. Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för kontot
samt kontaktuppgifter till denne. Det ska finnas tydlig information om hur man går tillväga för att få
en bild borttagen. Alla bilder som begärs borttagna ska tas bort snarast möjliga.
Exempel: Cyberutskottet är ansvariga för sektionens digitala närvaro. Ansvarig för kontot är [namn
utskottsledare]. Vill du ha en bild borttagen? Kontakta [namn utskottsledare] på [utskottsledarens
mail].
Fetmarkerat namn: ovanför biografin bör det fetmarkerade namnet innehålla utskottets namn, år och
K-sektionen inom TLTH.
Exempel: CybU 2020, K-sektionen inom TLTH
Profilbild: Profilbilden får inte vara samma som på den officiella instagramen @ksektionentlth eller
Nollningskontot.

Syfte: Varför startar ni kontot? Detta ska anges till Cybermästaren vid uppstart för att alla startade
konton ska vara genomtänka.
Beskrivning av kontot: Vad ska ni publicera på kontot? Detta ska anges till Cybermästaren vid
uppstart för att alla startade konton ska vara genomtänka.
Ansvar: Utskottsledaren är alltid ansvarig för kontot.
Tillgång: Vem har tillgång till kontot? Antingen att de kan lösenordet eller att de är inloggade.
Utskottsledaren bestämmer vilka personer i utskottet som får ha tillgång och därmed kan göra inlägg
och reagera på andra inlägg. Cybermästaren ska få information om vilka som har tillgång för att få en
översiktsbild av hur kontot används.
Utskottet får själv välja hur mycket man vill skriva på engelska. Det är ok att hålla sig till svenska då
det finns en ”översätt” funktion på Instagram. All information till @ksektionentlth ska däremot finnas
på både svenska och engelska.
Information som ska ges till Cybermästaren vid uppstart: Kontonamn, biografi, fetmarkerat namn,
syfte med kontot, beskrivning av kontot, inloggningsuppgifter samt vilka som har tillgång.
Cybermästaren ger vidare inloggningsuppgifterna till Ordförande samt meddelar denne att ett konto
aktiverats.
Utskottsinstagramen får inte följa privatpersoner utanför utskottet för att göra instagram likvärdigt för
alla. Utskottsinstagramen får inte använda sig av Stories eller livesändning då det är tidsbegränsat
innehåll.
I det fall att förändringar sker under året, t.ex. lösenord eller vem som har tillgång till kontot, så ska
det anges till cybermästaren snarast.
Glöm inte att även använda sektionens officiella instagram konto! Cyberjonerna ansvarar för
publicering där. Inlägg (bild, text på svenska och engelska) skickas oredigerade till
cyberutskottet@ksek.se 24 h innan önskad publicering. På @ksektionentlth kan man även få
publicerat stories med kortare varsel. Till inlägg önskas vältagna bilder, detta behövs inte till stories.
Dessa riktlinjer är satta för att underlätta cyberutskottets arbete med instagram och utskottsinstagram.

