
Välkommen att låna Västgäta Södra scoutdistrikt sociala medier
Vad kul att ni vill vara med och berätta om scouting på Facebook och/eller Instagram! Scouternas strategi
handlar om att vi är unga som gör världen bättre genom att överträffa förväntningar, utvecklas till förebilder
och låta fler uppleva scouting – det gör vi bäst genom våra egna berättelser och öppna upp för fler i sociala
medier. Vi i Västgöta Södra scoutdistrikt vill visa en större bredd på vad vi gör i vårt distrikt genom att ge
möjligheten att låna ut våra sociala medier.

Text och bildspråk som anpassas till mottagaren
Börja gärna med att presentera er kår eller eventgrupp och säg att det är ni som tar över kontot och avsluta
med ett ”tack för att ni har följt oss”-inlägg. Alla inlägg kan vara antingen foto eller film. Publicera bilder
och inlägg där ger mervärde och berättar något för mottagaren. Publicera inte tillfälligt i 'storyn'. Tänk på att
alltid lägga till en förklarande bild så att alla mottagare förstår publikationen. Bildspråket är viktigt och i
Scouternas kommunikationsplattform står följande:
• Försöka att fånga ögonblick i steget, snarare än arrangerade gruppbilder.
• Aktiva barn och unga, eller i samspel med vuxna.
• Scoutdräkt kan betyda t-shirt, piké eller halsduk, och inte bara skjorta, men det spelar inte så stor roll vad ni
har på er. Scouting sitter inte i kläderna.
• Skildra lek och äventyr.  
• Visa glädje och engagemang.
• Visa upp mångfald och minnesvärda stunder, framför gamla symboler.

Tips och trix
Ert uppdrag är att fylla Västgöta Södra scoutdistrikt Facebook- och/eller Instagramflöde med scouting, av så
kallade scoutstories som handlar om alla äventyr vi gör med nya och gamla kompisar. Visa vad ni gör i
scoutverksamheten och gör inlägg av och med barn och unga i aktivitet. Här är några riktlinjer:
• Lägg inte upp något på en person som inte har på sig tröja eller byxor, det kan vara känsligt.
•  Om möjligt – visa gärna upp en mångfald av personer i åldrar, kön, hudfärg, vad de har på sig för kläder
och så vidare. 
• Planera bilderna och filmerna – vad ska finnas med? Är det bra ljus och volym?
• Glöm inte att om ni spelar in en film, håll den rak och gör mjuka rörelser. Tala högt och tydligt så alla hör
vad ni säger. Var uppmärksamma på ett snällt språk i filmen.
• Spela helst inte in längre än 60 sek filmer då dessa tenderar att bli tunga. 
• Var på tårna! Man vet aldrig när det bästa ögonblicket dyker upp. 
•  Använder  ni  Instagram?  Tänk  på  vilka  hashtags  som  används.  Exempelvis:  #scoutergör
#äventyrochkompisar och #scouterna.

För dig som lånar kontot
Det är  ni  som är ansvariga för det  som publiceras på Facebook eller  Instagram.  Det  är  ni  som har fått
rättigheter att publicera på Facebook och/eller lösenordet till Instagramkontot. Tänk på att ni är Västgöta
Södra scoutdistrikt främsta ambassadörer under tiden ni lånar våra konton – ta väl hand om kontot, våra
följare och varumärket. Tänk på att inte lägga ut något som ni inte skulle kunna visa för en okänd person
ansikte mot ansikte. Vi i informationsteamet samt styrelser förbehåller oss rätten att radera opassande inlägg,
samt återta kontrollen över konton om dessa skulle missbrukas.

Lånar en kår kontot? Berätta gärna för vårdnadshavarna till scouterna i scoutkåren att ni är ansvariga för
sociala medier, så att de är medvetna om detta. Precis som när scoutkåren själv publicerar bilder så lägg
enbart ut bilder på scouter vars vårdnadshavare har  gett godkännande på att vara med i bild eller på film.

Har ni några frågor så hör gärna av er till oss i informationsteamet.
 
Lycka till! 


