
Utg 2015-02-20
Beställning av utdrag ur SBR:s medlemsregister

Riksförbundsmötet har beslutat att utöka SBR:s service till föreningar och distrikt genom  att förbundet
ska kunna tillhandahålla utdrag ur medlemsregistret för utskick per e-post.  Beslutet innebär att föreningar och
distrikt som önskar få utdrag ur medlemsregistret ska fatta beslut om vilken person som har rätt att 
beställa utdrag ur SBR:s register. Detta ska styrkas med vidimerat protokollsutdrag (första gången varje år)
som ska bifogas begäran om utdrag ur medlemsregistret.  Dessutom har föreningarnas och distriktens
styrelseledamöter rätt att beställa utdrag.
Beställningen skickas till sbr@biodlarna.se eller Sveriges Biodlares Riksförbund, Borgmästaregatan 26,
596 34 Skänninge

Generellt gäller att hanteringen av personuppgifter är ytterst känslig och regleras av Personuppgiftslagen
(PuL). Lagens syfte är att skydda människor mot att deras integritet kränks genom behandling av 
personuppgifter. Lagen gäller oavsett om uppgifterna  behandlas automatiskt eller manuellt. Inga fler
personuppgifter ska behandlas än vad som  är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen
Vid distribution av registret blir lokalföreningens respektive styrelse enligt lagstiftningen ansvarig för att 
medlemsuppgifterna hanteras på sätt som överensstämmer med PuL.

För att uppfylla lagen ska föreningen/distriktet alltså vid varje tillfälle som utdrag begärs, också ange vilket
ändamål uppgifterna ska användas till och vilka uppgifter föreningen önskar få.

Riksförbundsmötet beslöt också att ”Utöver de legala aspekterna finns för organisationen också de praktiska
 och ekonomiska frågorna att ta hänsyn till”. När registret används ska  det naturligtvis vara aktuellt, även
de senast  tillkommande medlemmarna eller de som flyttat ska nås av den information som sänds ut. Det
innebär att de registerutdrag som skickas ut betraktas som en färskvara och ska endast användas en gång. 
Vid nästa tillfälle  som registret behövs regionalt eller lokalt måste ett nytt registerutdrag beställas. I
riksförbundsmötets beslut sägs också att i samband med att registerutdrag skickas till beställaren ska SBR
informera om förbundets policy att ej utlämna registret till utomstående, t ex. företag, andra organisationer
eller privatpersoner. 

Förening/distrikt:

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

E-post:

Ändamål:

Ange önskat alternativ

Filtyp: Excelfil

Textfil

Datum Ort Underskrift av styrelseledamot i föreningen

Skickat den:

(fylls i av SBR:s kansli)
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