
 

Mediepolicy for Ski Storband vedr. tekst, grafisk design, foto, lydopptak og videoopptak 

1. Generelt 

1.1. Ski Storbands mediepolicy skal fremme profilering og merkevarebygging av Ski Storband. 

1.2. Mediepolicyen gjelder for presentasjon og publisering av Ski Storband i de til enhver tid allment 

aksepterte mediekanaler; så som trykt presse, radio, TV, internett generelt og sosiale medier. 

1.3. Alt som publiseres i Ski Storbands navn er å betrakte som Ski Storbands eiendom. 

1.4. Ved publisering skal det utøves et særlig ansvar vedrørende klarlegging av rettigheter og personvern. 

1.5. Medlemskap i Ski Storband innebærer et automatisk samtykke til at lyd- og videopptak kan bli gjort, og at 

dette kan publiseres. 

 

2. Mediefunksjoner i Ski Storband 

2.1. Så fremt funksjon ikke dekkes gjennom styrets sammensetning, så kan styret blant bandets medlemmer 

utnevne ansvarlige for: 

- Utforming av tekst 

- Utforming av grafisk design og bruk av foto 

- Produksjon av lyd- og videoopptak (analogt og digitalt) 

2.2. Det utnevnte ansvarlige medlem utøver sin funksjon og ansvar på vegne av Ski Storband, og rapporterer 

til styret. 

 

3. Retningslinjer 

3.1. De utnevnte ansvarlige i mediefunksjonene skal sammen med styret arbeide for å fremme profilering og 

merkevarebygging av Ski Storband gjennom de til enhver tid allment aksepterte mediekanaler. 

3.2. Ski Storband skal være representert på aktuelle digitale medier, eksempelvis Facebook og YouTube, eller 

tilsvarende. Alt av tekst, grafisk design og foto, lyd- og videomateriell som publiseres skal gjøres i Ski 

Storbands navn for å sikre og ha kontroll med Ski Storbands profilering og merkevarebygging. Det skal 

fremkomme i det publiserte materiellet hvem som har stått for produksjonen av materiellet. 

3.3. Med mindre annet er bestemt, så skal utforming av tekst, grafisk design og foto, lyd- og videoopptak 

godkjennes av styret i Ski Storband og/eller av den/de styret har delegert slikt ansvar til, innen det blir 

publisert på bandets hjemmeside, øvrige digitale mediekanaler og internett ellers. Materiell som 

publiseres skal være av rimelig god kvalitet. 

3.4. Ved utarbeidelse av pressemeldinger skal styret alltid involveres. 

3.5. Med mindre annet er bestemt, så har Ski Storband opphavsrett til det som bandet i fellesskap har 

skapt/bidratt med under utførelse av oppgaver og aktiviteter som konserter, dansejobber, eventer o.l.  

3.6. Ski Storband har ingen intensjoner om å gjennomføre totalt medieforbud på sine konserter, dansejobber 

eller eventer, for gjennom det å forhindre eksternt publisert materiale av Ski Storband, da en slik 

oppfølging vil være ressurskrevende og vanskelig å gjennomføre og følge opp. Ønsker Ski Storband 

allikevel slikt materiell fjernet, så skal det, dersom mulig, søkes å få det gjort gjennom eier/ansvarlige for 

tjeneste/service hvor materialet er publisert. 

3.7. Ved egne arrangementer påhviler det et særskilt ansvar å klarlegge med engasjerte artister vilkår for lyd- 

og videoopptak. 

3.8. Det enkelte medlem har full anledning til å gjøre lyd- og videoopptak av bandet til privat bruk. 
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