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Hej alla medlemmar,
Här kommer ett kort nyhetsbrev med information från oss i styrelsen.

Den årliga årskonferensen - 2018
Den 26-27 april var vår årliga konferens i Uppsala. Ett 80 tal personer deltog på konferensen. För mer
information så får ni gärna titta in på vår hemsida http://www.samhallsvagledarna.se/rapport-frankonferensen-i-uppsala-26-27-april-2018/

Styrelsen 2018-2019
Under årsmötet som var den 27 april valdes en ny styrelse som består av;
Mari Molin, Nykvarn, ordförande
Elbisa Kapetanovic, Göteborg, sekreterare
George Shlimon, Linköping, kassör
Björn Johnsson, Halmstad, ledamot
Wendy Montoya, Botkyrka, suppleant
Bonnie Hertsgård, Halmstad, suppelant

Styrelsens första möte
Den 18 maj träffades den nya styrelsen i Göteborg på ett första styrelsemöte. Där diskuterades
utvärderingen från årets konferens för att ta del av de synpunkter som deltagarna lämnat in.
Styrelsen påbörjade också en grov planering av nästa års konferens. Mer information om den kommer
under hösten 2018.

Uppdatera kontaktuppgifter
Titta gärna in på vår hemsida http://www.samhallsvagledarna.se/medborgarkontor/ och säkerställ att
det är rätt kontaktuppgifter som finns synliga. Vid eventuella felaktigheter, maila de rätta uppgifterna
till mari.molin@nykvarn.se.

GDPR
Från och med den 25 maj 2018 började EU’s nya dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Syftet med
GDPR är att stärka din personliga integritet och rätten till skydd av dina personuppgifter.
Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen. Som medlem i Samhällsvägledarnas
Yrkesförening är det därför viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter.
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig, namn, adress, personnummer, e-post,
telefonnummer med mera.
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SVL hanterar en del av dina personuppgifter i ett medlemsregister för att bland annat kunna;
-

Skicka ut nyhetsbrev

-

Skicka ut kallelse och inbjudan till den årliga konferensen

-

Kunna göra eventuella enkäter/undersökningar

-

Kunna säkerställa att samtliga medborgarkontor finns representerade på
www.samhallsvagledarna.se

Dina personuppgifter är väl skyddade och hanteras av ett fåtal personer. Vill du veta vilka
personuppgifter vi har lagrade om dig? Skicka då ett mail till: styrelsen@samhallsvagledarna.se så får
du ett utdrag.

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt skön sommar!

