Minnesanteckningar från Årsmötet 2018
Under årsmötet kom ett antal bra diskussioner och synpunkter fram, vilka sammanfattas i dessa
minnesanteckningar.
1. Årskullsrepresentanter
Björn Albrektson framförde ett förslag om att utse årskullsrepresentanter för rekrytering av nya
medlemmar. Frågan tas upp på nästa möte med Marknadskommittén.
2. Konsekvenser av GDPR
Helena Ribbefors redogjorde förtjänstfullt för de nya GDPR-reglerna och dess konsekvenser för
HHGA vad gäller registret och matrikeln.
Rättslig grund för behandling av medlemmars personuppgifter kan enligt Art 6 GDPR vara:
-

Fullgörande av avtal
Samtycke
Intresseavvägning

Enligt rådgivning från advokatbyrå ska HHGA kunna stödja sig på den rättsliga grunden att
”fullgörande av ett avtal” och ”samtycke” krävs generellt inte. OBS! Undantag gäller sökfunktionen
på vår hemsida och matrikeln!
Sökfunktionen på medlemmar i medlemsregistret kräver inhämtande av särskilt samtycke. Att
skriva om detta i PUL-policyn/medlemsvillkoren räcker inte och ”kryssning i ruta” räcker inte för
samtycke. Styrelsen beslutade på sitt senaste möte att sökfunktionen på hemsidan kommer att tas
bort innan den 25 maj 2018. Idag finns möjlighet att enkelt undersöka vilka som är medlemmar i
HHGA genom LinkedIn och andra forum. Där har medlemmarna själva anslutit sig (och en del
ickemedlemmar).
Huvudregeln är att HHGA inte får sprida vilka medlemmar som är med i föreningen. Här räcker inte
den rättsliga grunden ”avtal”. Det är även tveksamt om vi har stöd genom intresseavvägning då det
enligt praxis krävs att information om detta skall ha givits till alla i samband med ingåendet av
medlemskapet och medlemmarna ska även fått ha möjlighet att tacka nej. Spridandet och
tryckandet av matrikeln kräver då inhämtande av särskilt samtycke. Att skriva om detta i PULpolicyn/medlemsvillkoren räcker inte och ”kryssning i ruta” räcker inte för samtycke.
Styrelsen beslutade därför att inte ge ut en matrikel i sin nuvarande form i år. Vi ska utreda vad det
innebär att ”utge matrikeln”.
Björn Albrektson menade att många äldre inte har sociala medier och därmed riskerar att hamna
utanför. Det är därför viktigt att vi i så stor utsträckning som möjligt kan samordna tex kommande
jubiléer etc med skolan.
3. Utvärdering av våra aktiviteter
Björn Albrektson önskade att vi efter varje lunchtillfälle gör en utvärdering av föreläsningen. Tre
korta frågor föreslås. Frågan tas upp på nästa möte med Programkommittén.
4. Engelska på hemsida och i övrigt material
Då allt mer av undervisningen på Handelshögskolan, samt all Kårens kommunikation bedrivs på
engelska, ställs HHGA inför frågan om också vi ska införa engelska som kommunikationsspråk. Det

skulle öppna upp för att ett stort anta internationella studenter skulle kunna tillgodogöra sig ett
medlemskap i HHGA. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

