
MOTION till SSDK Årsmöte - GDPR 

Motionen syftar till att hjälpa klubben upprätthålla de regler som gäller för GDPR 

 

BAKGRUND: 

GDPR är akronymen för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som jobbats 

fram sedan 2012 och som gäller för alla organisationer inom EU som behandlar personuppgifter, oavsett 

storlek på organisationen. Förordningen gäller från den 25 maj 2018. 

Syftet med GDPR är att ge individer bättre rättigheter och kontroll över sina personuppgifter som lagras 

av företag och organisationer. 

Enligt GDPR-direktivet är personuppgifter all information som är kopplad till en person såsom namn, 

foto, e-postadress, bankuppgifter osv. 

Anledningen till motionen är att det har framkommit att klubben bryter mot GDPR förordningen på olika 

sätt. 

Detta kan röra sig om publicerad information som ej borde ha blivit publicerat eller att information har 

hanterats i strid med de föreskrifter som klubben har på sin hemsida. 

Vidare bör klubbens angelägenheter inte hanteras på privata email adresser.  

 

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

  

* att styrelsen snarast ska upprätta ett underlag för GDPR utbildning för styrelse ledamot 

* att styrelsen snarast ska genomgå ovan GDPR utbildning samt att denna utbildning ska hållas aktuell 

både för gamla och nya ledamot 

* att styrelsen dokumenterar att denna utbildning är genomförd av samtliga ledamot och att denna 

utbildning uppdateras 

* att styrelsen eller av styrelsen utsedd grupp snarast ser över hemsida för att säkerställa att uppsatta 

regler följs 

* att styrelsen genast uteslutande använder tillhandahållna e-mail adresser istället för privata email 

adresser när man hanterar ärende i klubben 

  

Bilagor / Referenser: 

[1]  Email konversation där exempel på hur man bryter mot GDPR framgår. 

 

Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information: Grundläggande förutsättningar 

för motion 

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till årsmötet (alltså inte till styrelsen) för 

behandling/beslut. 

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att på stämman avge 

kommentarer med anledning av motionen. 

Om styrelsen anser att något är oklart i motionen ombedes styrelsen att innan stämman kontakta 

motionär för förtydligande (vilket också resulterar i en effektivare och snabbare genomförd stämma).  

 

Styrelsens enda skyldighet för motioner är att se till att motionerna distribueras till medlemmarna i 

lagstadgad tid - företrädesvis långt tidigare - till alla medlemmar.  



Det finns inget krav i något regelverk för styrelsen att bemöta motionen innan stämman eftersom 

motionen inte är riktad till styrelsen. 

Om styrelsen har synpunkter på motionen så kan och bör styrelsen - på lika villkor som alla övriga 

medlemmar, och i fullt demokratisk ordning - bemöta motionen på stämman. 

 

 

Ansvarig för motion 

Patrik Lundberg 

patrik.lundberg@medietac.com 

Datum 10/12/18 

 

 

Styrelsens yttrande över motionen 
 
En enad styrelse rekommenderar årsmötet att avslå motionen. Om årsmötet väljer att istället bifalla 

motionen kommer samtliga ledamöter i styrelsen att ställa sin plats till förfogande. 

En representant från styrelsen har deltagit i RF:s GDPR-utbildning inför att GDPR-lagstiftningen började 

gälla. Ytterligare styrelseledamöter har läst material och rekommendationer från RF. Utifrån detta har 

styrelsen utformat klubbens GDPR-policy. 

Naturligtvis kan det vara så att vi har missat vissa detaljer. Vi jobbar dock kontinuerligt med att 

uppdatera både GDPR-policyn och publicerat material, så att policyn efterlevs. Naturligtvis mottar vi 

gärna tips kontinuerligt om någon finner tveksamheter i det som klubben publicerar, så att vi kan 

åtgärda detta. 

Styrelsens samtliga ledamöter kommer framöver endast att kunna nås via styrelsen@ssdk-karlshamn.se. 

Styrelsen har också säkerställt att alla mailkonton som används ligger på servrar som är innanför EU, 

alternativt i ett land med adekvat skyddsnivå. 


