Forskrift – Informasjon og kommunikasjon, bruk av internett og hjemmesider
Lov for Storlogen § 11 - 4
Oslo, 1. mars 2019/Morten Buan/Stor Sire

Generelt:
Ordenen vil være presentert i ulike media og i ulike former. De viktigste er:
1. Nytt fra Storlogen
2. Nettsiden/portalen www.oddfellow.no
• Åpen del for rekruttering og generell informasjon
• Lukket (pålogget) for medlemmer og embedsmenn
• Nettavisen – nyheter og utadrettet virksomhet
• Ordensenhetenes nettsider og lukkede sider for medlemmene
3. De Tre Kjedeledd
4. Manual for DSS, HM/HP/OM og Informasjonsmappen
5. Offisiell Facebook-side/lukket Facebook-gruppe
Oppgaver og ansvar:
1. Ansvarlig redaktør er Stor Sire, som har det helhetlige og totale ansvaret, inklusive
hjemmesider for enheter.
2. Stor Herold er Odd Fellow Ordenens kommunikasjons- og informasjonsansvarlige
embedsmann, og leder i Storlogens Informasjonsnevnd. Informasjonsnevnden har
publiseringsansvar for Informasjonsmappen og for manualer samt øvrig materiell til
bruk i informasjonsarbeidet jmfr. Lov for Storlogen § 11-4
3. De Tre Kjedeledd har en egen redaksjon, ledet av redaktøren.
4. Odd Fellow Ordenens «nettavis» er en del av Ordenens offisielle nettside.
Nettredaktøren har redaksjonelt ansvar for nettavisen.
5. Ordenes webmaster har ansvar for teknisk plattform og support.

1. Nytt fra Storlogen
Dette er Storlogens offisielle kanal med informasjon som skal ut til alle enheter i
jurisdiksjonen. Denne sendes som epost til samtlige Storrepresentanter, OM, HM/HP
og Sekretærer med kopi til DSS og Storembedsmenn. Nytt fra Storlogen sendes ut 6-8
ganger pr.år.

2. Nettsiden/portalen www.oddfellow.no
Odd Fellow Ordenens hjemmeside har fire hovedfunksjoner:

1. Å informere samfunnet og interesserte om Ordenen, dens verdigrunnlag og virke.
2. Være en interesseskaper og veiviser for potensielt nye medlemmer
3. Å være en intern kommunikasjonskanal og administrativ plattform/portal for
Ordenens medlemmer, enheter og embedsmenn.
4. Å være en nyhetsformidler for aktiviteter og utadrettet virksomhet både lokalt og
nasjonalt gjennom oppslag i Nettavisen.
Det er kun Ordenen sentralt som kan opprette og vedlikeholde websider i Ordenens
navn. Det er ikke anledning for noe Ordensmedlem eller -enhet å opprette noen form
for websider eller sider/grupper i sosiale media i Ordenens navn.
Ordensenhetens egne hjemmesider skal alltid være å finne under Storlogens
hjemmesider (portal): https://www.oddfellow.no.

2.1 Spesielt om Ordensenhetenes hjemmesider
OM/HM/HP har det helhetlige og totale ansvaret for alt som legges ut på
Ordensenhetenes hjemmesider. Enhetenes hjemmesider har en åpen del og en lukket
(pålogget) del.
Ordensenhetenes lukkede områder kan inneholde sider som f. eks Intern informasjon,
særlover, bildearkiv osv.
Herold i loge og/eller leir har ansvaret for å sørge for at det opprettes og
vedlikeholdes en hjemmeside som er i tråd med Storlogens retningslinjer, samt i
samarbeid med OM/HM/HP å sørge for at hjemmesiden er oppdatert med relevant
informasjon, inkludert møteprogram.

2.2 Bestemmelser om hjemmesidenes form og innhold:
Logens/leirens segl/emblem
Segl/emblem skal benyttes på logens/leirens velkomstside. Symbolene skal ikke være
større enn 10 % av sidens bredde, og skal ha en tilstrekkelig oppløsning til at
presentasjonen blir av god kvalitet. Segl/emblem skal sendes Stor Sire ved eventuell
endring for godkjenning.
Segl/emblem som benyttes på de øvrige sidene skal ikke overstige 10% av bredden.
Ordenens emblem
Ved bruk av Ordenens emblem, De Tre Kjedeledd, må ikke forholdet mellom bredde
og høyde endres da dette er mønsterbeskyttet (se Forskrift om Ordenens
Profilhåndbok).
Ordensenhetens velkommenside
Denne kan benyttes til informasjon og hilsen fra OM/HM/HP og opplysning om
møtested og adresse.

Ordensenhetenes møteprogram
Oppdatering av Ordensenhetenes møteprogram på Ordenens sider skal utføres så
snart dette er fastsatt for kommende periode, og senest innen 30. juni respektive 31.
desember.
Ordensenhetens kontaktside
Denne skal oppdateres snarest mulig etter valg.
Regler for hva hjemmesidene ikke skal inneholde:
Disse reglene er laget for å forhindre bruk som strider mot god skikk og bruk,
Ordenens lære og verdier, samt norsk lov.
1. Sidene skal ikke inneholde kommersiell annonsering. Det kan godkjennes at det er
henvisninger til offentlige sider (kommuner etc.).
2. Sidene skal ikke inneholde tekst, grafikk eller linker som på noen måte strider mot
norsk lov.
3. Det som legges ut på nettet skal ikke bryte med de etiske verdier og normer som er
gjeldende i Ordenen.
4. Husk på copyright! Det skal ikke brukes bilder eller tekst som andre har
opphavsrettigheter til, uten at tillatelse er innhentet fra rettighetshaver, i motsatt
fall kan det rettes erstatningssøksmål mot enhetene. Forfatter og fotograf skal
alltid oppgis.
5. Foto av personer, som vil bli brukt på nett, skal det innhentes samtykke fra før
bruk.
6. Sidene skal ikke linkes opp til chattesider som Facebook og lignende. Unntatt er
Ordenens offisielle Facebook side.

3.De Tre Kjedeledd – Ordenens medlemsblad
De Tre Kjedeledd er Ordenens medlemsblad som trykkes og distribueres 4 gg/år, 48
sider. DTK er Ordenens offisielle kontakt med hvert enkelt medlem. Stor Sire er
ansvarlig redaktør. Redaksjonen ledes av en redaktør. Bladet skal gjenspeile
Ordenens fokus på verdier, misjon og visjon, utadrettet virksomhet og generelt være
kilde til formidling av kunnskap, verdier og utvikling for hver enkelt leser.

4.Manual for DSS, HM/HP og OM samt Informasjonsmappe for medlemmer
Alle medlemmer skal ha tilgang til Informasjonsmappen. Innholdet skal være i
henhold til gradtildeling. Informasjonsmappen må være oppdatert med den til enhver
tid tilgjengelige informasjon.
Manual for DSS, HP og OM er tilgjengelig i elektronisk form på lukket område i vår
portal. Fortløpende oppdateringer skjer og det er alltid den nettbaserte utgaven som
gjelder.
Informasjonsnevnden har ansvar for publiseringen av både manualene og
informasjonsmappen.

5.Offisiell Facebook-side
Det er etablert en Facebook-side og en Facebook-gruppe for Odd Fellow Ordenen.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier -åpen side
Dette er en åpen side for alle. Det er Ordenens offisielle FB-side og krysspubliserer
ofte artikler fra nettavisen. Hensikten med denne er å informere og motivere lesere til
å finne mer informasjon om Odd Fellow Ordenen.

5.1

Retningslinjer for bruk av sosiale medier- lukket gruppe

Den andre er en lukket gruppe som heter Odd Fellows. Kun medlemmer har adgang.
Gruppen er ment å være et sted for menings- og erfaringsutveksling mellom enheter
og enkeltmedlemmer. Gruppen skal fungere som inspirasjon og motivasjonskilde til
arbeid for Ordenen. Eventuelle debattinnlegg skal være saklige, tolerante og
informative. Kommentarer til innlegg likeså.
Stor Sire og Storlogens øvrige valgte embedsmenn vil ikke delta i debatter eller
kommentere innspill på denne plattformen.
Etableringen av denne gruppen gjøres som en test og et erfaringsprosjekt i den
hensikt å forbedre kommunikasjonen innad i Ordenen.
Ved innmelding sjekkes det at vedkommende tilhører vår Orden gjennom
medlemsregisteret.
Stor Herold og webmaster har ansvar for å føre tilsyn og overvåke (moderere) det
som blir lagt ut.
Gruppen driftes og «eies» av Storlogen og administreres av Stor Herold og
webmaster.

5.2

Ordensenhetenes forhold til Facebook-grupper

Enhetene kan opprette hemmelige Facebook-grupper med tilgang kun for egne
medlemmer. Det presiseres at det ikke skal opprettes FB-sider, kun grupper, og at
disse skal være hemmelige (ikke «lukkede»).
Informasjon som legges ut på nettet skal følge de etiske verdier og normer som er
gjeldende i Ordenen. Ønsket og behovet for åpenhet skal utøves på en respektfull
måte.

5.3

Facebook-side for Ordenshus
Det tillates å etablere en åpen Facebook-side som er felles for alle logene
tilhørende et Ordenshus. Tittelen bør da være ODD FELLOW ORDENEN i
xxxxxx (stedet)
Ansvarlig Herold for denne siden, velges blant enhetenes Herolder. Dette rapporteres
til DSS i distriktet av den valgte Herold umiddelbart.

En slik side skal kun brukes til å markedsføre aktiviteter knyttet til logene i
Ordenshuset og som er åpen for allmennheten. Det skal ikke være et debattforum og
Ordensrelaterte saker skal ikke postes eller debatteres på denne siden.
En tilsvarende lukket gruppe for et Ordenshus tillates ikke.
Distriktet har ikke anledning til å etablere verken en åpen eller en lukket side på
Facebook. Distriktsrådet kan etablere en Sharepoint/OneDrive katalog som deles
enten hos DSS eller sekretær i DR til intern bruk (altså kun for medlemmer i
distriktsrådet og OM/HM/HP)

