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Versionshantering 
Version Datum Anteckning 

1.0 2018-04-04 Första fastställda versionen 

 

Beskrivning av Botvidsbygdens Släktforskarförening (BSF) rutin för 

hantering av personuppgifter 

1. Inledning 
Denna beskrivning utgör Botvidsbygdens Släktforskarförening, BSF, förteckning över det 

som krävs enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft i maj 2018. 

2. Personuppgiftsbehandlingar 
BSF använder personuppgifter i följande sammanhang och omfattning 

A. Medlemsregister 

a. Namn,  

b. Adress,  

c. Telefonnummer,  

d. E-postadress – frivillig uppgift 

e. Hedersmedlem/Medlem/Familjemedlem (med koppling till vilken medlem) 

f. Hedersmedlem/Medlem/Familjemedlem sedan år. 

g. Önskemål om föreningstidningen AnletsBladet digitalt eller per post 

h. Önskemål om information genom mail när hemsidan uppdateras 

i. Medlemsavgiften betald, datum 

j. Underlag för antal medlemmar, vilket bla används för förbundsavgiften 

 

Medlemsregistret rensas en gång/år varvid de medlemmar som inte förlängt 

medlemskapet avförs. 

 

Medlemsregistret hanteras endast av kassören i privat dator.  

Säkerhetskopia tas lokalt och överlämnas en gång/halvår på USB till ordförande. 

 

B. Utskick av AnletsBladet digitalt och med post. 

a. Lista med namn och e-postadresser till dem som önskar den digitalt. 

b. Word-dokument med namn och postadress för de som vill ha AnletsBladet 

med post för generering av adressetiketter. 

 

Utskicklistan uppdateras, baserat på medlemsregistret, löpande efterhand som nya 

personer tillkommer eller avförs. En gång/år avförs de som inte förlängt 

medlemskapet. 
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Utskickslistan hanteras av redaktören för AnletsBladet. Ingen säkerhetskopia tas 

eftersom den kan återskapas från medlemsregistret. 

 

Worddokumentet hanteras av kassören genom utdrag från medlemsregistret. 

 

C. Utskick av mail när hemsidan uppdateras 

a. Lista med namn och e-postadresser till dem som önskar få information om att 

hemsidan uppdaterats. 

 

Utskickslistan uppdateras, baserat på medlemsregistret, löpande efterhand som nya 

personer tillkommer eller avförs. En gång/år avförs de som inte förlängt 

medlemskapet. 

 

Utskickslistan hanteras av webbmaster för hemsidan. Ingen säkerhetskopia tas 

eftersom den kan återskapas från medlemsregistret. 

 

D. Anmälningslista vid vissa aktiviteter 

a. Namn 

b. Om ordinarie eller reservplats erhållits 

c. Anteckning om aktuell anmälan 

 

Upprättas av den som är ansvarig för aktiviteten. Tas bort när aktiviteten genomförts 

och uppgifter om antal överförts till verksamhetsberättelsen. 

 

E. Avprickningslista vid deltagande i medlemsaktiviterer och röstlängd 

a. Utskriven lista med endast namn, för avprickning och erläggande av rätt avgift 

för aktiviteten (icke medlem betalar extra) 

b. Röstlängd vid årsmöte. 

 

Upprättas av kassören åt den som är ansvarig för aktiviteten. Tas bort när aktiviteten 

genomförts och uppgifter om antal deltagare överförts till verksamhetsberättelsen.  

 

F. Beställning/leverans/betalning av produkter som BSF säljer 

a. Namn 

b. Vad som beställts 

c. Status på leveransen 

 

Upprättas av försäljningsansvarig, normalt kassören, och gallras årligen efter 

genomfört bokslut och årsmöte. 

 

G. På hemsidan finns uppgifter om vilka som ingår i BSF styrelse och de som har andra 

särskilda uppgifter med 

a. Namn 

b. E-postadress 

c. Telefonnummer 
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Samtliga ska godkänna detta skriftligen efter varje ordinarie årsmöte. Godkännande 

biläggs första styrelseprotokollet efter årsmötet (ej konstituerande mötet) 

3. Rutin för borttagning av uppgifter 
Envar medlem kan begära att deras uppgifter ska strykas ur medlemsregistret eller 

utskickslistorna. Oavsett vem som får begäran ska uppgiften skyndsamt meddelas 

kassören som ansvarar för att uppgifterna tas bort från medlemsregistret samt meddelar 

ansvariga för utskickslistorna, dvs redaktören resp webbmaster. 

 

Med varje utskick av AnletsBladet eller mail om uppdatering av hemsidan ska följande 

text bifogas. 

Vill du inte ha fler utskick från Botvidsbygdens Släktforskarförening, skicka mail om detta 

till info@botvid.org med rubriken ”Stoppa utskick”.  

4. Information till nya medlemmar 
Nya medlemmar ska informeras om hur BSF hanterar personuppgifter genom 

hänvisning till att denna rutin finns på hemsidan under ”Styrelse mm”.  

5. Ansvar 
Ansvarig för BSF personuppgiftsbehandling, inför styrelsen, är kassören. 

Kontroll av att rutinen följs ska ske minst en gång per år och resultatet antecknas i 

styrelseprotokoll. 

 

Fastställd datum:  

 

 

Ordförande 

 

mailto:info@botvid.org?subject=Stoppa%20utskick

