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Enneagramföreningens webbsida ska vara en anslagstavla, med interaktiva inslag, för frågor som rör
Enneagramintresserade i Sverige.
FB-sidan ska alltid verka i enlighet med föreningens syften och liksom föreningen i övrigt kännetecknas av
• Seriositet
• Kvalitet
• Neutralitet
• Objektivitet
• Generositet

Målgrupp
Alla medlemmar och potentiella medlemmar i Sverige.
Syfte
•
•
•
•
•
•
•
•

Att berätta om föreningen
Att ge information om Enneagrammet och om aktiviteter kring Enneagrammet
Att vara kanal där medlemmar kan informera om sina aktiviteter
Att bidra till rekrytering av nya medlemmar
Att hjälpa intresserade att hitta yrkesverksamma coacher, terapeuter, teamutvecklare etc. som
använder Enneagrammet.
Att bidra till att skapa kontakt mellan Enneagramintresserade
Att bidra till att medlemmar kan hålla sig á jour med Enneagramutvecklingen nationellt och
internationellt (forskning, spridning användningen, olika inriktningar osv)
Att uppmuntra till reflektion och dialog kring Enneagrammet och annat som är av intresse för
våra medlemmar

Neutralitet
FB-sidan ska så långt som möjligt vara neutral i förhållande till olika vinstdrivande företag. Alla
medlemmar ska ges samma möjligheter till spridning av information gällande sina affärsverksamheter
genom att finnas på webbsidan.
Formgivning och layout
Webbsidan ska vara utformad i enlighet med Enneagramföreningens grafiska profil. Det ska även framgå
att Enneagramföreningen är en del av IEA (International Enneagram Association).
Sök yrkesverksam
Medlemmar som vill synas under rubriken ”sök yrkesverksamma” är välkomna att skicka in sina uppgifter
till föreningens webbansvarig som lägger upp dem på hemsidan inom rimlig tid. För att få finnas med här
ska verksamheten vara Enneagramrelaterad.

Kalendarium
Medlemmar har rätt att lägga in egna aktiviteter i kalendariet kostnadsfritt. Aktiviteterna ska vara
Enneagramrelaterade. De som är administratörer av webbsidan avgör vad som är Enneagramrelaterat.
Vid behov kan de ta hjälp av övriga styrelsen.

Ansvariga administratörer
Rebecka Bartolomé, ordförande i styrelsen
Tina Tornell, webbansvarig i styrelsen
Administratörerna ansvarar tillsammans för att hålla webbsidan uppdaterad.
Webbansvarig
• Har ett övergripande ansvar för webbplatsens underhåll.
• Är rådgivande till övriga ansvariga webbadministratörer.
• Övervakar tillsammans med ordföranden att regler och policys för webbsidan följs.
• Ansvarar för att inhämta information till webben via övriga styrelsemedlemmar och medlemmar.
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