Proposition 3 angående behandling av personuppgift i medlemsregister,
årsmötet 2016

Vid Årsmötet 2015 hade styrelsen lagt en proposition att PuL-säkra registren med hjälp av
samtycke för att sedan kunna publicera medlemsregistret. Propositionen avslogs och istället
gavs styrelsen i uppdrag att dela ut ett pappersbaserat medlemsregister med andemeningen att
ett sådant inte kräver medgivande.
Styrelsen har varit i kontakt med datainspektionen och det står klart att även om vi delar ut ett
tryckt medlemsregister så faller det inom personuppgiftslagen och kräver ett medgivande.
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska
personuppgiftslagen Den ser ut att bli ännu strängare än dagens personuppgiftslag.
I Villaägarföreningen för vi ett register över medlemmarna för administration och uppföljning
av den årliga medlemsavgiften samt för kontakt med medlemmarna. De uppgifter vi för
register över är, namn, fastighet i Överby, adress Överby, hemadress, mailadress samt om
medlemen har båtplats i föreningen. Syftet med registret är årligen upprätta ett
medlemsregister till grund för röstlängd till årsmötet, fakturering av medlemsavgift och
medlemsutskick.
Register förs också över medlemmar i respektive båtklubb/bryggförening inom
Villaägarföreningen samt över medlemmar som betalar deposition i samband med kvittering
av nyckel till båtrampen. Dessa register används inom de olika föreningarna för dess
administration men även för kontakter mellan de olika funktionerna eftersom en förutsättning
för båtplatsköande eller innehav är medlemskap i Villaägarföreningen. Detta innebär att
medlemsregistren är personregister enligt personuppgiftslagen (PuL) och uppgifterna får
används för föreningarnas utbyte av uppgifter för att fullfölja sin administration. För att sprida
uppgifter utöver detta krävs individuellt medgivande.
Styrelsen förslår att registren inte sprids utöver de föreningsfunktioner som behöver ha dessa
för att fullfölja sina uppdrag. Motivet för en spridning utöver detta är inte tillräckligt starkt för
att motivera en utökad administration.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att:
Innehållet i registren inte sprids utöver de föreningsfunktioner som behöver dessa för att
fullfölja sina uppdrag samt att
Information om syftet med registren och hur de används läggs ut på hemsidan.

