Koloniträdgårdsförbundet

Cirkulär
Nya regler för medlemsregister
from maj 2018
Den 25 maj ersätts PUL (personuppgiftslagen) med
en ny förordning, GDPR (General Data Protection
Regulation).
Den nya lagen innebär en del nya krav, bland annat får
en förenings medlemsregister enbart innehålla de uppgifter som föreningen behöver för sin verksamhet. Samtycke krävs för registrering av personuppgifter och för
vidare spridning av informationen, som att adresserna
finns i Koloniträdgårdsförbundets register och används
för distributionen av tidningen Koloniträdgården.
Varje förening måste också ha en rutin för radering av
uppgifter, t ex när en medlem lämnar föreningen.
En mer detaljerad information om GDPR har mejlats
ut till styrelsen tillsammans med detta Cirkulär.

Nr 4 • December 2017

Dags för årsmöten och val av ombud
På varje medlemsförenings årsmöte sker val av ombud till
regionens årsmöte. Det är ett viktigt val! Dessa ombud har
till uppgift att föra föreningens talan och lyfta frågor som
er förening tycker är viktiga på regionens årsmöte.
Att skicka ombud till regionens årsmöte har blivit ännu
viktigare än tidigare i och med att kongressen har avskaffats. Nu är det på regionens årsmöte som val sker av
regionens ledamöter på förbundets årsmöte, Förbundsrådet. Dessa ledamöter representerar alla medlemsföreningar
i regionen och deras kolonister och för deras talan inom
Koloniträdgårdsförbundet.
Förutom att välja ombud till regionens årsmöte kan varje
förening också årligen nominera medlemmar till regionstyrelsen och numera även till förbundsstyrelsen.

Rapport från regionforum
Lördagen den 25 november samlades ordföranden eller
andra representanter från 13 av förbundets 15 regioner
i Stockholm för regionform.
Regionforum är ett diskussionsmöte där aktuella frågor
diskuteras och erfarenheter utbyts mellan deltagarna. I
år diskuterades hur regionernas roll och gemenskap kan
stärkas. En viktig fråga nu när ledamöter från regionen är
de representanterna för alla föreningar inom förbundet. Hur
odlingsintresset bland kolonister kan främjas och om det behöver främjas var också ett av de ämnen som diskuterades.
Med på mötet var också förbundsordförande Karl-Erik

Finnman, styrelseledamot Berne Hultin samt från kansliet
generalsekreterare Ulrica Otterling och organisationssekreterare Helena Westerling.
På bilden fr v: Sune Malmgren, Södra, Ulrica Otterling,
kansliet, Seppo Palonen, Östra, Peter Böös, Västra, Ann
Bonair, Östgötaregionen, Peter Hammarsten, Västmanland,
Ulla Hansson, Mitt, Leif Hörlin, FGK, Jan Asklöf, Mitt, Anders
Söderberg, Nordöstra, Owe Grundt, Värmland, Ann-Marie
Lindgren, Västerbotten, Annika Brodin, Sydöstra, Örjan
Sjödin, FSSK, Erik Plamqvist, Norrbotten, Berne Hultin, förbundsstyrelsen samt Karl-Erik Finnman, förbundsordförande.
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Miljödiplomerade föreningar

På gång!
22 jan – Möte med miljöministern; Som representanter för FOR träffar Ulrica Otterling och Ulf
Nilsson från förbundet samt Inger Ekrem från
Riksförbundet Svensk Trädgård miljöminister
Karolina Skog.
17 jan – Förbundsstyrelsen tillika styrelsen i Kolonirörelsens lånefond har möte

Vi gratulerar Karlshamns koloniträdgårdsförening och Pungpinans fritidsträdgårdar som nu är
miljödiplomerade på grundnivå. Är ni i er förening
intresserade av att komma igång med arbetet att bli
miljödiplomerade? Kontakta förbundets trädgårdsrådgivare Ulf Nilsson, ulf.nilsson@koloni.org eller
08-556 930 81.

9 mar – Koloniträdgården nr 1 distribueras.
22-25 mar – Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Förbundet deltar tillsammans
med FSSK och Östra regionen.
14 apr – Förbundsråd för Koloniträdgårdsförbundet. Mötet äger rum i Stockholm.
20-22 apr – Nolia Trädgård i Umeå, där region
Västerbotten är med.
1-3 jun – Malmö Garden Show, där region Skåne
deltar.
8-9 sep – Stockholm Urban Garden Show som
förbundet arrangerar. Deltagare och besökare från
hela landet är välkomna.

Manusstopp Koloni 2018
Det går bra att skicka in egna texter
till tidningen koloniträdgården när
helst du vill, men om du vill ha med
din insändare till årets första nummer
så är det manusstopp för Nr 1
den 12 januari.
Redaktionen förbehåller sig rätten
att korta i texten om det skulle
behövas av utrymmesskäl.
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kansliets öppettider över j ul- och
nyårshelgerna
Kansliets växel är öppen till kl 12.00 fredagen 22 dec.
Därefter öppnar den igen 2018, den 3 januari kl 9.00.

God Jul och Gott Nytt År
till er alla från oss på kansliet!

Besök www.koloni.org
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