
RIKTLINJER FÖR SPELARE/LEDARE SOM AGERAR I BP´S VARUMÄRKE  
 

Att tillhöra BP som spelare och ledare tillkommer ett ansvar och respekt gällande hantering 
av varumärket. Nedan följer några riktlinjer att förhålla sig till och där förening har rätt till 
agerande om nedan inte efterlevs.  
Ansvarig för riktlinjerna, samt för de texter/bilder/videos som publiceras genom BP:s 
kanaler, respektive med rätt att radera desamma, är i första hand varumärkesansvarig i BP.   
 
Har du synpunkter kring riktlinjerna, vänligen kontakta stina.jansson@bpfotboll.se  
 
LAGSPONSRING 
 
Som spelare ska man alltid spela i senast uppdaterat matchställ, tröja och shorts 
 
Som ett tillhörande lag i varumärket BP Fotboll har ni skyldighet att förhålla er till följande 
riktlinjer gällande lagsponsring 
Egna sponsorer får ej tryckas på matchställ 
Lagsponsorer får inte konkurrera med föreningens samarbetspartners 
Lagsponsorer får ej skymma eller täcka över föreningens egna sponsortryck 
Ej heller spelbolag eller liknande, och ska vara etiskt korrekt ur BP´s perspektiv 
 
Pengarna som sedan faktureras kan sättas in på Teamsales 
Stadium eller lagkassa. 
 
Är syftet att sponsorn ska täcka kostnader för kläder kan Stadium direkt fakturera kläder 
inkl. tryck till företaget. – Kontakta john.bergman@stadium.se 
 
 
KOMMUNIKATION 
 
- Upp till 13 år kommuniceras inte matchresultat i sociala medier 
- Hur namnet BP vs BP Fotboll används se separat dokument. 
- Använd alltid röd och svart i färg 
- Använd er av följande # 
#Bpfotboll 
#sankterikscupen 
#thefutureisBP 
#eget lagnamn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIALA MEDIER  
 
Vi uttalar oss alltid professionellt och inkluderande 
Vi använder alltid en god ton i text och kommentarer 
Rasism och personangrepp är inte acceptabelt 
Under konton till BP Fotboll namnges alltid: BPP2008_7 eller BPF2009_A 
”Profilbilden” är alltid BP´s Klubbmärke (Finns att ladda ner på bpfotboll.se) 

 
 

 
1. Tydlighet 

 
Skriver du under BP:s märke i egenskap av engagerad i eller runt BP gör du det inte som 
privatperson. Om du kommenterar frågor som rör BP men ger dina privata reflektioner så är 
det viktigt att du visar att det är din privata åsikt som yttras. Sträva alltid efter att ge så 
komplett information som möjligt i profilbeskrivningar för sociala nätverk. 
 

2. Öka intresset 
 

Skriv inlägg och bidra till samtalet kring BP. Kunskapsnivån inom olika forum kan variera 
avsevärt och det är viktigt att du är väl bekant med de forum där du uttalar dig. Tycker du 
att ett inlägg bör besvaras men känner tveksamhet kring din kompetens inom området så 
ska du överväga att i stället tipsa någon av klubbens specialister inom området och låta 
dem besvara inlägget i stället. 
 

3. Hantering av bilder och video 
 

Det finns idag ingen lagstiftning som säger att du inte får publicera bilder eller filmer på 
andra människor. Vi uppmanar dock till godkännande från målsmän för bilder och filmer på 
de barn och ungdomar som är aktiva i våra ungdomslag. Godkännandet kan vara både 
muntligt och skriftligt, där lämnar vi beslutet till lagledare för respektive ungdomslag. 
Bilder som publiceras under BPs märke har att göra med fotbollen som utövas eller annan 
lagaktivitet. Bilder av annan karaktär hänvisas till privata konton. 
 

4. Förebild: Artighet och gott omdöme 
 

Som verksam inom fotbollsvärlden är du en förebild för unga människor. Genom att vara en 
god förebild formar vi dagens unga i BP, vilket är en del av det samhällsansvar föreningen 
har. 


