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DatorfÃűreningen har haft ett styrelsemÃűte och kommit fram till fÃűljande svar:

—
Vi i datorfÃűreningen anser att fÃűrslaget knyter de fÃűre detta fria fÃűreningar alltfÃűr
nÃd’ra kÃěren. De blir mer som skulle fÃě en karaktÃd’r av utskott eller sektionerna. Fram-
fÃűrallt vÃd’nder vi oss emot att det finns flertalet nya saker som ska godkÃd’nnas av kÃěr-
styrelsen, vilket tidigare inte varit fallet. Vi har inget emot att tillhandahÃělla eller uppvisa
dokument, men att krÃd’va godkÃd’nnande lÃěter fÃűr starkt. Vi anser att fÃűreningarna ska
kunna agera mer fristÃěende Ãd’n sÃě.
Specifikt:
§3.2
senast 1:a maj Ãěrligen skicka in verksamhetsberÃd’ttelse och medlemsmatrikel fÃűr god-
kÃd’nnande av KÃěrstyrelsen."
âĂŞ Vi tycker att det hÃd’r borde rÃd’cka att visa upp detta till meddela kÃěrstyrelsen. Det
Ãd’r Ãd’ven vagt vad ett godkÃd’nnande skulle betyder betyda i praktiken.
âĂŞ Vi har enligt vÃěra stadgar ibland () vÃěrt fÃűreningsmÃűte sÃě sent som den 15:e maj
och skulle dÃd’rfÃűr gÃd’rna vilja ha mer tid fÃűr att skicka in detta.
âĂŞ GDPR. Vi ser potentiella problem med att tillhandahÃělla medlemsmatrikel till tredje
part pÃě grund av AllmÃd’nna dataskyddsfÃűrordningen GDPR (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 ), dÃě detta rent lagligt sÃd’tt
sett krÃd’ver explicit godkÃd’nnande frÃěn samtliga medlemmar (Se art. 14 §§1-5, sÃd’rskilt
§4 âĂŞ Öm den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna
foÌĹr ett annat syfte aÌĹn det foÌĹr vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige foÌĹ-
re denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt yt-
terligare relevant information enligt punkt 2."), nÃěgot som Ãd’r besvÃd’rligt att samla in fÃűr
befintliga fÃűreningar. Vi ser Ãd’ven en risk att andra fÃűreningar kan ha sÃd’rskilt kÃd’nslig
information bara i egenskap av sitt medlemskap, sÃěsom exempelvis religiÃűs ÃěskÃědning
eller sexuell lÃd’ggning (Ex. HBTQ-fÃűreningar. Se art. 9 §§1-2). Det Ãd’r ocksÃě vÃd’rt att
motivera om kÃěrens tredje-partsinsamlande av personuppgifter (se art. 14) Ãd’r att betrakta
som ett berÃd’ttigat intresse"enligt art. 6 §1.f i lagens mening och sÃěledes tillÃětligt.

minst 2/3 av fÃűreningens medlemmar Ãd’r medlemmar i TeknologkÃěren,"âĂŞ FÃűr oss
Ãd’r detta problematiskt dÃě vÃěr fÃűrening alltid har vÃd’nt sig till studenter, och personal,
samt alumner frÃěn Ãűver hela LU. ÃĎven om TeknologkÃěren sÃěklart lÃd’nge varit den
som stÃětt oss nÃd’rmast. Vi hade hellre sett en formulering i stil med att de som Ãd’r Tekno-
loger mÃěste vara medlemmar i kÃěren.
Vi tycker Ãd’ven att det ska ÃűvervÃd’gas att villkora fÃűrmÃěnerna med kraven, istÃd’l-
let fÃűr att helt utesluta samarbete i formell form. Det kan finnas fÃűreningar som det kan
tÃd’nkas att man vill inleda samarbete med, men som inte varken vill eller kan omvandlas till
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renodlade teknologfÃűreningar. — Redaktionella kommentarer

rÃd’tt att anvÃd’nda sig av namn och logga i sin marknadsfÃűring i enlighet med riktlinje
fÃűr

grafisk profil och Informationsansvariges tycke."âĂŞ FÃűrutom att rÃd’tt att"Ãd’r duplicerat
pÃě grund av hur att-listan och texten fÃűre ser ut, borde hÃd’r specificeras vilken logga som
Ãěsyftas. Vi antar att det Ãd’r TLTH:s som Ãěsyftas.? stadga innehÃěllande fÃűreningens syf-
te, medlemskap, ekonomi, fÃűreningsmÃűte och

fÃűreningsstyrelse skall godkÃd’nnas"âĂŞ Vi tycker att det Ãd’r oklart om all uppradning de
upprÃd’knade punkterna syftar pÃě vad som ska stÃě i stadgarna, eller om det Ãd’r separata
dokument som skall skickas in. "ha informationstext och lÃd’nk till fÃűreningens hemsida och
Facebook-sida pÃě

TeknologkÃěrens hemsida."âĂŞ Vi tycker att man hÃd’r borde skriva liknande sociala medi-
eröch inte enbart Facebook dÃě det sÃd’kert bara Ãd’r en fluga som snart gÃěr Ãűver.

Avslutningsvis, fÃěr man bli medlem i exempelfÃűreningen? :)
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