Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)
Retningslinjer – webmaster – hjemmesiden – Facebooksiden til
NSTK
Øverst ansvarlig: Styret i NSTK
Ansvarlig for utarbeidelse og drift: Webmaster og evt webmasters hjelper (gjerne en fra
Styret)
Hjemmesidens webnavn: www.nstk.no
www.nstk.no er vår viktigste informasjonsmedia ut til medlemmene.
NSTK på facebook: Skal fungere som et supplement til hjemmesiden. Det vises for øvrig
til regler for denne.
Kode: Oppbevares av webmaster og hjelper: I tillegg skal koden oppbevares av NSTK’s
leder og kasserer.
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Webmaster skal sørge for at siden er oversiktlig og ryddig.
Webmaster skal utvikle/forme hjemmesiden og bruke sin kreativitet, dog i
samarbeide med leder og/eller hjelper/avløser fra Styret for øvrig.
Webmaster legger ut siden på engelsk etter mottak fra oversetter. Pt har ikke
klubben oversetter, men ønsker å tilknytte seg slik kompetanse.
Webmaster legger ut informasjon som mottatt av leder og/eller en hjelper/avløser
fra Styret, evt. etter styremøtereferat.
Startsiden skal presenteres øverst med:
o viktig informasjon
o BIR og BIM fra siste NKK’s utstilling eller klubbens rasespesial. Evt bilde av
norskeid Shih Tzu som tilegner seg tittelen Europavinner, Verdensvinner
eller vinner på Crufts.
o Bildene byttes snarest etter at ny utstilling av ovennevnte er blitt avholdt,
og bilder er mottatt.
Rasens utstillingsresultater legges ut snarest og hentes fra dogweb. BIR og BIMbilder tas med. BIG eller BIS bilder kan brukes i de tilfeller en ikke har BIR og
BIM. BIG og BIS bilder blir i tillegg lagt i album under Galleri på klubbens webside
etter mottak fra eier.
o Resultater fra valpeutstilling må sendes inn særskilt siden de som oftes
ikke ligger i dogweb.
Mestvinnerlistene regnes ut fortløpende og oppdateres etter NKK’s Dogweb.
De(n) som regner mestvinnerlistene er ansvarlig for å sjekke poengene etter
NKK’s Dogweb. Dog skal mestvinnerlisten oppdateres snarest etter endt måned.
Webmaster legger ut oppdaterte mestvinnerlister og utstillingsresultater.
Link fra NKK brukes og publiseres på klubbens side så snart utstillingen er over.
Dette gjelder også for valpeshow så sant en slik link eksisterer.
Kommersielle annonser skal ligge synlig på hjemmesiden.
Oppdateringer skal være synlig på startsiden under nyheter.
Webmaster melder sitt fravær til hjelper/avløser. Hjelper/avløser skal da overta
driften av siden. Samarbeid mellom webmaster og hjelper/avløser er nødvendig,
evt utarbeide arbeidsfordeling. Pt har styret 1 person som er avløser.
Webmaster har taushetsplikt og skal signere skjema «Taushetsplikt».
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