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Samråd Bergslagen i Enköping 2018-10-18 

 

Deltagare: 

Anders Holm, Örebro  anders.hom@gmail.com 

Leif Johansson, Örebro  leif.johansson@folkdansringen.se 

Kjell Swärd, Västerås  kjellsward@hotmail.com 

Eva Johansson, Västerås  eva.021803508@telia.com 

Åke Sundby, Enköping, v ordf FAS ake.sundby@web.de 

Lissie Lindhult, Sala  lissie@tele2.se 

Anna-Lena Hellblom, Sala  anna-lena.hellblom@hotmail.com 

Lars Edling, Gävle  edling.lars@gmail.com 

Bengt Karlsson, Uppsala  bengt.sg.karlsson@telia.com 

Solveig Isaksson, Falun  solig50@gmail.com 

Lise-Lotte Boberg, Falun  lisen.boberg@gmail.com 

Christina Edvertz, ordf FAS christina.edvertz@hotmail.com 

 

1. Åke hälsade välkomna och gav en kort presentation av Enköping och föreningen och 

överlämnade därefter ordet till Christina. 

 

2. Deltagarna presenterade sig med uppgift om funktion i respektive förening. 

 

3. Förbundsstyrelsens uppdrag och mål diskuterades utifrån de 16 punkter som finns på 

förbundets hemsida. 

Punkterna 1 och 2: deltagarna instämde. 

Punkt 3: deltagarna instämde med kommentaren att hemsidan inte är helt aktuell.  

Under ”aktuellt” förekommer uppgifter från 2014. 

Punkt 5 och 6: ansågs vara de viktigaste punkterna i styrelsens verksamhet. De administrativa 

rutinerna i föreningarna bör inventeras, utvärderas och utmynna i ett förslag på bästa lösning 

till föreningarna. 

Punkt 7: tveksamt om detta ska ingå i styrelsens uppdrag. Kanske föreningarna sköter det 

bättre själva. Frågan ställdes varför inloggning krävs för köp. 

Punkt 8: ja 

Punkt 9: ja, när hjälp efterfrågas. 

Punkt 10: efterfrågas sällan. Bengt Karlsson åtog sig att göra en processbeskrivning för 

bildande av ny klubb. 

Punkt 11–13: ta bort. Gåvan till jubilerande föreningar ansågs onödig. Tips om goda 

föredragshållare och intressanta studiebesök finns på respektive förenings hemsida. 

Punkt 14: FAS-golfens framtid diskuterades. Nytt format med sällskapsgolf dag 1, gemensam 

middag, övernattning och tävling dag 2 föreslogs. Tyngdpunkt på social samvaro med 

medlemmar från andra föreningar. Beslöts föreslå den golfansvariga att göra enkät bland 

föreningarna. 

Vidare nämndes initiativet med seniorklassikern i Kramfors: skidor 4 km, löpning/gång 4 km, 

cykling 6 km och simning 200 m (dock ej samma dag). Deltagarna tyckte detta var intressant. 

Tips på förbundets hemsida!  

Punkt 15: ja. 

Punkt 16: ja, men varför ska föreningarna skicka in resultat- och balansräkning? Vad används 

dessa uppgifter till? 

 

4. Föreningarnas hemsidor. Att support för Joomla är så beroende av förbundets webmaster 

ansågs riskfyllt. Föreslogs att skapa back up antingen internt eller externt. Utbildning efter jul 
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när ny version av Joomla uppdaterats välkomnades. 

Massutskick av SMS diskuterades. Det finns en mängd lösningar av detta på nätet. En som 

nämndes var https://smsgrupp.se/ 

 

5. GDPR. Västerås hade efterlyst en rekommendation från förbundet hur frågan ska hanteras. 

Någon sådan finns inte annat än den checklista som presenterades vid stämman i Värnamo. I 

stället redogjorde Åke för Enköpings åtgärder. Baserat på nämnda checklista har man 

utarbetat en integritetspolicy och förklarat denna i höstens programblad. Texterna återfinns på 

följande två sidor. Något aktivt samtycke från medlemmarna har ej inhämtats och bedöms ej 

nödvändigt. 

Det var deltagarnas mening att Enköpings ”modell” är fullt tillräcklig och skulle kunna 

fungera som rekommendation från förbundet. 

 

6. Förbundsinformation. Förbundsstämman 2020 sker i Alingsås någon gång i maj. 

Medborgarskolans utbildningsprogram för olika befattningshavare finns tillgängligt på 

förbundets hemsida. 

 

7. Övrigt. Kontanthanteringen är ett problem i de flesta föreningar. Västerås har skaffat en 

Izettle kortläsare som erbjuder snabb och enkel hantering av betalningar. Leif Johansson, 

Örebro kunde intyga detta. Mer information finns att hämta på www.izettle.com/.  

Deltagarna föreslog att detta tips publiceras på förbundets hemsida.  

Vidare behandlades föreningarnas arbete med befattningsbeskrivningar och policydokument. 

Föreningarna har hunnit olika långt med detta. Dock framhölls vikten av att ta itu med frågan 

för att säkerställa kontinuiteten.   

 

8. Nästa samråd sker i Uppsala den 17 oktober 2019. Bengt Karlsson bekräftar detta till 

Christina. Reservplats är Gävle. 

 

 

Enköping den 19 okt 2018 

 

Åke Sundby 
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Integritetspolicy - FAS Enköping 
 

• Styrelsen informerades om GDPR vid ordinarie styrelsemöte den 28 maj 2018. 

Styrelsen i sin helhet är ansvarig (PuA) för att lagen följs. Till Personuppgiftsbiträde 

(PuB) utses styrelseledamoten Kristina Lindblad. 

 

• Föreningen för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, 

postadress, telefonnummer, e-postadress), inträdesår, matallergier och uppgift om 

betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut 

programblad och kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Uppgift om inträdesår 

används för att uppmärksamma nyinträdda och jubilarer och uppgift om matallergier 

för att erbjuda rätt mat. Dessutom sker fotografering vid föreningens aktiviteter. 

Fotona används utan namnuppgift i programbladet och på föreningens hemsida. 

Observera att inga personnummer eller födelseår registreras. 

 

• Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. 

 

• Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I 

samband med anmälningar till aktiviteter upprättas listor för hand, som sedan förstörs 

när de ej längre behövs. 

 

• Medlemmarna informeras i programbladet och på hemsidan hur vi hanterar 

personuppgifterna. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag 

(avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. 

Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med 

tecknande och förnyelse av medlemskap. 

 

• Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att 

meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur 

registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift före 

årsstämman avförs ur registret. 

 

 

Enköping den 15 juni 2018  

 

 

 

____________________    ___________________________          ________________ 

Kristina Lindblad (PuB) Jan H Clasénius (styrelseledamot) Åke Sundby (ordf) 
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GDPR 
 

• GDPR (the General Data Protection Regulation), på svenska Dataskyddsförordningen, 

har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter. 

• En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. 

Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-

postadress mm. 

• FAS Enköping för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, 

postadress, telefonnummer, e-postadress), inträdesår, matallergier och uppgift om 

betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut 

programblad och kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Uppgift om inträdesår 

används för att uppmärksamma nyinträdda och jubilarer och uppgiften om 

matallergier för att erbjuda rätt mat. Dessutom sker fotografering vid föreningens 

aktiviteter. Fotona används utan namnuppgift i programbladet och på föreningens 

hemsida. Observera att inga personnummer eller födelseår registreras. 

• Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. 

• Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen är Kristina Lindblad. 

• Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I 

samband med anmälningar till aktiviteter upprättas listor för hand, som sedan förstörs 

när de ej längre behövs. 

• Medlemmarna informeras i programbladet och på hemsidan hur vi hanterar 

personuppgifterna. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag 

(avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. 

Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med 

tecknande och förnyelse av medlemskap. 

• Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att 

meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur 

registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift före 

årsstämman avförs ur registret. 

 

 

 


