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Mål

Hemsidan är avsedd att underlätta informationsspridning mellan Mittnorrlands
Danssportförbund (MNDSF), medlemsföreningar, föreningsmedlemmar och andra
dansintresserade i deras utövande av sin idrott.

Metod
Hemsidan bör utformas ur ett medlems- och läsarperspektiv och innehålla relevant och
aktuell information. Hemsidan skall vara en naturlig kommunikationskanal mellan
distriktsförbund, medlemsföreningar och föreningsmedlemmar.
För att nå detta mål bör hemsidan:
 Presentera nyheter och löpande information från såväl Svenska
Danssportförbundet (DSF) som från MNDSF och medlemsföreningarna
 Presentera program för löpande verksamhet
 Presentera bilder och text från tävlingar och annan verksamhet
 Presentera MNDSF:s funktionärer och hur de kontaktas
 På ett attraktivt sätt presentera MNDSF och dess verksamhet för potentiella
medlemmar
Hemsidan skall tydligt anknyta till DSF:s hemsida vad avser visuell identitet och
utformning.

Hemsidan skall INTE vara ett diskussionsforum
Ansvar
Arbetet med hemsidan bör präglas av en tydlig ansvarsfördelning.
 Webansvarig ansvarar för att hemsidan har god funktion, hög kvalitet, för
uppdatering av innehållet och för utbildning av sidansvariga i förekommande fall
 Sidansvarig/sidansvariga (om annan/andra än webansvarig) ansvarar för
uppdatering av innehållet.

Allmänna villkor och regler
Hemsidan riktar sig i första hand till medlemmar i MNDSF:s medlemsföreningar men
naturligtvis också till alla andra som vill ha information om MNDSF:s och medlemsföreningarnas verksamhet.
Om du har synpunkter på innehållet i denna sajt eller finns med på bild eller i text mot
din vilja, kontakta webansvarig för borttagning. Detsamma gäller också om du har
material att tillföra eller copyrightsynpunkter.
Det material som föreningar och deras medlemmar bidrar med får bara vara sådant som
de själv skrivit och har upphovsrätten till eller som de fått tillstånd till att använda från
den som har upphovsrätten till det.

Friskrivning av ansvar
MNDSF garanterar inte att webplatsen alltid fungerar eller att vår server är fri från virus
eller annat skadligt. Användning av hemsidan sker under eget ansvar och på egen risk.
MNDSF kan inte ta något ansvar under några omständigheter för eventuella kostnader
som kan uppstå på grund av användning av hemsidan.

Revidering
Webpolicyn bör ses över vart tredje år och ska revideras vid behov.

