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Verksamhetsberättelse 2018 Info/Hemsida/FB/It
Under säsongen uppdateras hemsidan av styrelsen med aktuella informationer såsom Kallelse till
Årsmöte. Nya styrelsen med kontaktuppgifter, Årsmötesprotokoll, Anteckningar från Sommarmötet,
Vatten (start och stängning), Grindarnas öppettider, Tid för Arbetsdagar, Tid för Sommarmöte,
Prislista med avgifter, Cirkulär och regler från Koloniförbundet, Ordningsregler, Stadgar,
Expeditionstider, tid för Stadgeenlig syn mm.
Facebook-gruppen används av styrelsen för påminnelser av ovanstående och kommunikation om
något akut inträffar. Vi uppskattar alla inlägg och vackra bilder från medlemmarna.
På anslagstavlorna runt området sätter styrelsen upp säsongens information motsvarande det som
finns på Hemsidan vad gäller Kallelser, Styrelsen med kontaktuppgifter, Prislista, Arbetsdagar,
Grindarnas öppettider, Vatten (start och stängning), Stadgeenlig syn mm.
Den 25 maj 2018 fick vi en ny förordning GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige som
ersätter vår svenska Personuppgiftslag/Pul. Detta påverkade även vår Förening.
I maj uppdaterades vår hemsida (under dokument) med hur denna förordning påverkar hanteringen
av medlemmarnas personuppgifter.
I korthet går det ut på att
- Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
- Samtycke för att hantera personuppgifter
- Utse en registeransvarig
- Informera alla medlemmar om vad som registreras
- Radera inaktuella uppgifter
Rätt att använda medlemsregistret har följande förtroendevalda i föreningen – registeransvarig,
korresponderande ledamot, ordförande, kassör samt Koloniförbundets kansli.
Uppgifter i registret som alla föreningens medlemmar kan få del av är Namn och Lottnummer.
Våra kontrakt gick ut den 30/6 2018 men löper vidare ytterligare 5 år till 30/6 2023. Men hade
överlåtelse skett under den första 5 årsperioden måste nytt (av kommunen godkänt) kontrakt skrivas
med den nya löptiden och gamla arrendeuppgifter makuleras. Detta berörde 72 medlemmar där nya
arrendekontrakt skrevs från 1/7 2018. Vid överlåtelse av arrendekontrakt (ny blankett) efter 1/7
2018 kvarstår uppgifter från tidigare kolonist fram till att nytt avtal tecknas för ny löptid.
Ingrid Uddén, sekreterare och registeransvarig

