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SVENSKA BROTTNINGSFÖRBUNDET
Swedish Wrestling Federation

Inledning
Webbtekniken erbjuder stora möjligheter att publicera information, kommunikation och
samverkan. Hemsidor är en betydelsefull informationskälla och ett ansikte utåt för svensk
brottning.

Syfte och målgrupp
Syftet med Svenska Brottningsförbundets (SBF) hemsida är att tillgodose olika målgruppers
intressen; både inom svensk brottning och andra intressenter. Informationen på hemsidan
ska minska behovet av traditionell pappersinformation och därmed ge miljö- och
transportvinster men även ekonomiska vinster.
Hemsidan ska ge en större insyn i SBFs verksamhet och på så sätt förbättra möjligheter att
påverka och föra en dialog. Den ska utveckla och förbättra servicen till de föreningar och
distriktsförbund som tillhör SBF.
SBFs hemsida är ett officiellt organ, tillsammans med tidningen brottning, och ska vara en
naturlig plats att finna information om SBF och svensk brottning.

Ansvar
Det är SBFs styrelse som ansvarar för det material som publiceras på SBFs hemsida där
ordförande står som ansvarig utgivare.
Den styrelseledamot som är informationsansvarig ansvarar för att rätt material publiceras
på hemsidan och att de riktlinjer som beskrivs i detta dokument följs.
Varje kommittéansvarig ska förse informationsansvarig eller webmaster med färdigt
material för publikation på hemsidan.

Typ av information
Hemsidan ska ge nationell information till föreningar och distriktsförbund men även
information till massmedia gällande resultat, tävlingsprogram men även statistik och
information om landslagen och dess ledare. Även regler, dokument och blanketter som
behövs av föreningar och distriktsförbund ska vara tillgängligt från hemsidan.

Riktlinjer
SBFs hemsida ska uppfattas som objektiv, seriös och tillförlitlig. Informationen ska vara
målgruppsanpassad, snabb, korrekt och uppdaterad.
Ingen form av kränkande information får förekomma på hemsidan och inte heller länkar som
leder exempelvis till sajter med rasistiskt, diskriminerande, eller pornografiskt innehåll.
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