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Motion till Värmlands biodlaredistrikt efter bifall vid årsmöte 2021-11-25. 
 

Kristinehamnsortens biodlareförening, motionerar till Värmlands biodlaredistrikt gällande 

GDPR – användande av medlemsuppgifterna i föreningsarbetet.  

 

Bakgrund 
Styrelsen i Kristinehamnsortens biodlareförening, skrev en proposition till föreningens 

årsmöte, som biföll den vid samma årsmöte. Propositionen berör GDPR.   

 

GDPR reglerar de personuppgifter som registreras i olika register. Medlemsregistret som 

Sveriges Biodlares riksförbund har upprättat, har brister gällande att var och en av 

medlemmars personuppgifter inte får användas till exempel årsrapporten. En lokalförening får 

inte lämna ut både namn och telefonnummer till förtroendevald vid insamling av uppgifter till 

exempel årsrapporten. 

 

Om förening hämtar ut två eller mer uppgifter från medlemsregistret utan att ha den enskilde 

medlemmens aktiva medgivande, bryter föreningen mot GDPR. 

 

Kristinehamnsortens biodlareförening yrkar Värmlands biodlaredistrikt för bifall av 

motion att: 

 

- Kristinehamnsortens biodlarförenings styrelse, motionerar att Sveriges Biodlare 

riksförbund skapar en möjlighet vid anmälan till ny medlem, att man aktivt kan klicka 

i, om man medger att föreningen får använda deras uppgifter eller inte. 

 

- Alternativt att Kristinehamnsortens biodlarförenings styrelse, motionerar att Sveriges 

Biodlare riksförbund ska arbeta fram en lösning där ingen lokalförening eller distrikt 

bryter mot GDPR, gällande medlemmars kontaktvägar.  

 

Kristinehamns biodlareförening motionerar, att årsmötet till Värmlands biodlaredistrikt 

bifaller motionen, för att detta enligt stadgar, ska skickas till Sveriges Biodlares 

Riksförbundsmöte för slutlig handläggning. 
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Bilagor: 1. Proposition 
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Bilaga 1. 

 

Proposition GDPR 

 

Till årsmötet för beslut gällande förbättring av medlemmars medgivande av personuppgifter 

till föreningens aktiviteter. 

 

Bakgrund 

GDPR reglerar de personuppgifter som registreras i olika register. Medlemsregistret som 

Sveriges Biodlares riksförbund har upprättat, har brister gällande att var och en av 

medlemmars personuppgifter inte får användas till exempel årsrapporten. En lokalförening får 

inte lämna ut både namn och telefonnummer till förtroendevald vid insamling av uppgifter till 

årsrapporten. 

 

Om förening hämtar ut två eller mer uppgifter från medlemsregistret, utan att ha den enskilde 

medlemmens medgivande, bryter föreningen mot GDPR. 

 

Förslag 

- Kristinehamnsortens biodlarförenings styrelse, föreslår att Sveriges Biodlare 

riksförbund skapar en möjlighet vid anmälan till ny medlem, att man aktivt kan klicka 

i om man medger att föreningen får använda deras uppgifter eller inte. 

 

- Alternativt att Kristinehamnsortens biodlarförenings styrelse, föreslår att Sveriges 

Biodlare riksförbund ska arbeta fram en lösning där ingen lokalförening eller distrikt 

bryter mot GDPR, gällande medlemmars kontaktvägar.  
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