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från

Förbundsstämman
I strålande försommarsol genomfördes NRF:s andra
stämma i Stockholms rådhus lördagen den 5 maj. Med
69 ombud var hela landet representerat från Luleå till
Ystad, från Värmland till Gotland. Vi hade en ung,
dynamisk och skicklig stämmoordförande i
kommunfullmäktiges ordförande i Nynäshamn,
Nicholas Nicander och två erfarna sekreterare i Sabina
Gudmundsson, nämndeman i Attunda tingsrätt och
Jan-Åke Porseryd nämndeman i Stockholm.
Stockholms Nämndemannaförening med ordförande
Gerd Augustsson i spetsen skötte värdskapet på ett
utmärkt sätt.
Klockan 13 gästades stämman av statssekreterare
Catharina Espmark. Justitieministern hade förhinder.
Hon talade bland annat om de satsningar som nu görs
på polis och åklagarmyndigheterna men hade inga
pengar över för oss nämndemän. Så kampen går
vidare!

Ny styrelse
De som ska driva kampen för nämndemäns väl i landet
under de närmaste två åren blev:
Ordförande Linda von Beetzen, Stockholms nf, nyval
Vice ordförande Roine Hangvar, Stockholm,
Kammarrättens nf, nyval
Kassör Karin Einarsdotter Carlén, Degerfors, Örebro
läns nf, omval
Marie Westerberg, Norrköping nf, omval
Eva Persson, Göteborgsregionens nf, omval
Lars Österdahl, Värmlands nf, omval
Eva-Christine Winqvist, Malmös nf, nyval
Anna M Martin, Jämtlands läns nf, nyval

Mikael PB Johansson, Västmanlands nf, nyval

Nya revisorer
Leif Tollén, Linköpings nf, nyval och Björn Sandwall,
Halmstads nf, nyval
och Knut Larsson, Bodens nf, nyval

Ny valberedning
Rainer Fredriksson, Linköpings nf, sammankallande,
omval
Tomas Jakopsohn, Kronobergs nf, nyval
Gerd Niemi, Luleås nf, nyval
Gerd Augustsson, Stockholms nf, nyval

Viktig information till alla föreningar
angående nya
dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen)
med en dataskyddsförordning från EU, General Data
Protection Regulation, GDPR.
Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i
den nya dataskyddsförordningen. Men, det är några
nyheter, som förbundet vill uppmärksamma våra
medlemsföreningar om och ge information och tips på
hur ni kan hantera personuppgifter inom er
verksamhet.
Kortfattat handlar det om att
•

Inte samla in fler personuppgifter än
nödvändigt för verksamheten

•
•
•

Personuppgifter
I medlemsregistret ska det enbart finnas uppgifter som
det är nödvändigt för föreningen att ha; namn, adress,
kontaktuppgifter, och eventuellt annan uppgift som är
viktig. Personnummer ska endast finnas med när det
är nödvändigt.
Tänk på att personuppgifter inte bara är namn, adress,
telefonnummer och personnummer. Det kan även vara
foton, registreringsnumret på en bil eller något annat
som kan knytas till en viss person.

Samtycke
En viktig del av dataskyddsförordningen är att man
måste få personens samtycke för att registrera
personuppgifter, och upplysa om hur dessa kommer
att användas.
För medlemsregistret bör det alltså framgå på
ansökningsblanketten för medlemskap i föreningen att
uppgifterna kommer att registreras i ett
medlemsregister och i vilket syfte. Det är också viktigt
att det framgår att adresslistor lämnas till tryckeri inför
varje utskick av tidningen Nämndemannen.
Föreningen måste också säkerställa att ni har medlems
samtycke att det på anslagstavlor, hemsida och andra
sociala medier publiceras/visas bilder och/eller
personuppgifter.

Se exempel i bifogade dokument på information
att lämna till medlemmarna. (Klicka här)
Radering av gamla uppgifter
Ytterligare en nyhet, och viktig del av
dataskyddsförordningen, är att gamla uppgifter måste
raderas i såväl medlemsregistret och sociala media.

Åtgärder fram till 25 maj
•
•

•
•

sociala media och ta bort personuppgifter om
ni inte har samtycke med berörda att de finns
där.

Samtycke för att hantera personuppgifter
Utse en registeransvarig
Radera inaktuella uppgifter

Säkerställ att ni inte har gamla uppgifter i ert
medlemsregister.
Se till att ni inte har fler uppgifter
registrerade än vad som krävs för
verksamheten.
Informera medlemmarna om vilka uppgifter
som finns med i medlemsregistret och
hur dessa hanteras.
Gå igenom hemsidan, Facebook och övriga

Bifogar ett dokument med ett axplock från
Datainspektionens hemsida. (Klicka här)
Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på
www.datainspektionen.se.

Regler för föreningens hantering av
medlemsregistret och personuppgifter.
1.
2.

3.

Lokalförening skall ha ett digitalt
medlemsregister.
Medlemsregistret får inte användas till annat
än för information till föreningens
medlemmar och föreningens ledning för
utskick, till exempel av information och
inbetalningskort för avgifter. I övrigt får
personuppgifter i medlemsregistret endast
delges skatteverket då de begär detta.
I samband med att föreningens styrelse
konstitueras utses en registeransvarig.

Dennes uppgift är:
– att föra in i registret de uppgifter som beskrivs
nedan.
– att uppdatera registret när ändringar av uppgifter
tillkommer.
– att ta bort de personuppgifter som inte är aktuella,
till exempel om en person upphör att vara medlem.
– omgående skicka in förändringar av uppgifter till
förbundets kansli..
Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret och som
den berörde medlemmen skall kunna få del av är:
Namn
Bostadsadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Medlemsavgift
4.
5.

Medlemmen godkänner dessa uppgifter till
medlemsregistret, i samband med att
medlemsavgiften betalas.
Rätt att använda medlemsregistret har
nedanstående förtroendevalda i föreningen:

registeransvarig, korresponderande ledamot,
ordföranden, kassören samt förbundets kansli.
Förbundsstyrelsen

