
 

Eskilstunaortens Ryttarförenings policy 

för hantering av mobiltelefoner och 

publicering på sociala medier 
 

Eskilstunaortens Ryttarförening använder sociala medier i sin kommunikation och 

marknadsföring. 

Sociala medier används för att förmedla information, aldrig i syfte att på ett negativt sätt 

utmåla ridskolan, dess elever, hästar, anställda eller andra som har koppling till ridskolan. 

Sociala medier används med eftertanke och försiktighet när det rör barn och ungdomar.  

Innan publicering ska berörda personer frågas om lov, detta gäller både bild och video. Utan 

godkännande publiceras inga uppgifter så att en person kan identifieras. Fotografier på 

personer bakifrån är t.ex. acceptabelt. Detta innebär att hela lektionsgruppen behöver bli 

tillfrågade och godkänna att vara med på bild/video innan det är okej att fotografera eller 

filma under en ridlektion eller i stallet. Vid ridlektion tillfrågas berörd ridlärare som i sin tur 

frågar eleverna om lov och därefter ger svar till den som vill fotografera eller filma.  

Användandet av mobiltelefoner och sociala medier får inte inverka på övriga arbetsuppgifter 

och ska inte ske i samband med hantering av hästar. Av säkerhetsskäl ska alltid fokus ligga på 

hästen och inte på mobiltelefonen/surfplattan. Det innebär att mobiltelefonen inte får 

användas vid hantering av hästar i stallet, hagen, ridhuset o.s.v. eller när person leder och 

sitter till häst.  

Vid uteritt ska en mobiltelefon medtas ifall det uppstår en nödsituation. Mobilen ska placeras i 

en ficka med ljudet avstängt.  

Alla som arbetar, gör praktik, arbetstränar eller liknande samt vistas på anläggningen i form 

av kund eller släkt/bekant till kund på Ekeby och Vilsta RS förbinder sig att följa ridskolans 

policy. 

Om vi ser att någon bryter mot denna policy säger vi omedelbart till och gör personen 

medveten om policyn. Är personen omyndig och personalen anser det nödvändigt för att nå 

resultat kommer målsman kontaktas.  

Om beteendet upprepas kan avstängning från ridskolan komma i fråga.  


