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Motion till Svenska KennethKlubbens årsmöte 210322 

 

Förslag på hur Svenska KennethKlubben (SKK) skall förhålla sig till sociala medier 

Huvudsyftet med en Facebook-sida är att dels förenkla och bredda marknadsföringen av SKK, 
men även att nå fler som är intresserade av vår verksamhet, samt behålla befintliga 
medlemmar. För närvarande har SKK ett antal lokala Fb-sidor och hemsidor. Dessa är inte 
enhetliga och det saknas dessutom regelverk för behörigheter, inlägg och uppförandekod. 
 

Undertecknade Kenneth föreslår  

att  en ny nationell Facebooksida (Fb) etableras inom begreppet ”företag/organisa-
tioner”. Det innebär att den inte är kopplad till en specifik person.  

Exempel på information som föreslås spridas via Facebook och/eller Instagram 

- riks- och lokala aktiviteter 

- medlemmars födelsedagar, dock begränsat till ”jämna” årtal – ex 50, 60 år etc 

- Årets Kenneth  

 

Vi föreslår vidare  

att  det bara skall finnas en SKK-rikssida på Facebook och Instagram.  

att  Fb-sidan skall vara öppen att följa för vem som helst. Vem som följer Fb-sidan 
finns tillgängligt för SKK i Fb:s olika statistikverktyg. 

att  en ”huvudansvarig” utses samt att samtliga lokalklubbar inbjuds att utse varsin 

admin till SKK-riks. Lokalklubbar med egen Fb-sida utser själva admin till sin 

sida. Ansvarig utses när/om beslut tas. 

att  Rutiner och ett regelverk för behörigheter, inlägg och uppförandekod på vår 

Fb-sida skall tas fram. Ansvarig utses när/om beslut tas. 

att  samtliga Fb-sidor skall vara enhetliga – det innebär att en layout tas fram och 

som används för de lokala Fb-sidor som redan finns och för eventuellt nya som 

etableras. 

Då fler och fler, i synnerhet den yngre generationen, använder Instagram föreslår gruppen  

att  SKK även etablerar ett Instagram-konto. Fb och Instagram är integrerade vilket 

innebär att information överförs med automatik på ett enkelt sätt från FB till 

Instagram och omvänt. 
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Gruppens föreslår  

att  #148 Larsson tar fram en enkel beskrivning hur en Fb-sida och ett Instagram-

konto etableras som ett stöd till de lokalavdelningar som ännu inte har någon 

egen sida.  

 

Hemsidor  

Gruppen föreslår vidare 

att  alla hemsidor skall följa en enhetlig mall/layout som skall tas fram och som 

skall användas för de lokala hemsidor som redan finns och för eventuellt nya 

som etableras. 

 

Vi yrkar 

att 

Årsmötet bifaller denna vår motion i sin helhet. 

 

 

Anderslöv, Göteborg, Sundsvall och Malmö 

21 februari 2022 

 

#2 Henriksson,  

#3 Söderlund, 

#13 Selvehed och 

#148 Larsson 

 

 

AU:s Svar: 

 

AU yrkar 

att motionen bifalles  


