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Brev
Brev används till utskick av medlemskort samt i vissa fall fakturor. Det är önskvärt att minimera
användningen av brev.

Telefon
Används för snabb informationsspridning till ett begränsat antal personer samt mer ingående
diskussioner med enskilda.
E-mail
E-mail skall användas som huvudsaklig kommunikation inom styrelsen och till medlemmar för
ärenden av viktigare karaktär.
Karlskrona CK har igenom www.karlskronack.com tillgång till en egen epostadress,
info@karlskronack.com, därutöver kan man skapa ett antal virtuella mailadresser med samma
domännamn, dessa skapas företrädesvis efter funktion.
ordf@karlskronack.com – mail till ordförande
kassor@karlskronack.com – Kassörens mail.
dropbox@karlskronack.com – mailadressen till dropboxadmin
LVG@karlskronack.com – mailadress till LVG-sektionen
MTB@karlskronack.com – MTB sektionen
Hemsidan
Hemsidan skall vara navet i kommunikationen till medlemmarna. Här skall information av mer
varaktig karaktär finnas.
Facebook
Karlskrona Cks facebooksida är en snabb lättredigerad informationskanal som blivit en huvudsaklig
informationskanal för evenemang och träningar. Kommunikationen här riktar sig från klubben till
medlemmen. De som ska göra inlägg här är styrelse, sektionsansvariga samt evenemangsansvariga.
Inläggen på sidan skall handla om träningsarrangemang, tävlingar eller info riktad till alla medlemmar
ex vis klubbtröjor. Man lägger endast in ett inlägg per evenemang och möjligtvis ett ”tack”-inlägg
efter om ett behov finns för detta. Mängden inlägg skall hållas på en lagom nivå.
Svar på meddelande och inlägg som görs som ”Karlskrona CK” bör signeras med namn om det inte är
uppenbart onödigt.
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KCK-Medlem-gruppen
I denna gruppen kan vem som helst göra inlägg och är mer tänkt som en kommunikationsväg mellan
medlemmar. Här kan man annonsera träningar utanför klubbens, träningstips, tävlingstips etc.

Facebook-chatt
Kan användas som ett sätt att snabbt sätt för att få ut information till en mindre antal
medlemmar/ledare. Skall inte vara en officiell kanal.

Dropbox
Detta är klubbens arkiv och arbetsredskap för styrelsen. Häri skall alla administrativa dokument ligga .
Tillgång till dropbox skall styrelsemedlemmar ha samt de som har en uppgift i klubben som kan kräva
att de har tillgång till klubbdokument.

