
Västra Sveriges Fotoklubbar 
 
Rapport från Klubbledarträff 6 oktober 2018 
 
Möteslokalen under värdskap av Lidköpings FK fylldes snabbt av strax under 40 deltagare. Efter 
morgonfika och välkomnande av Peter Silow - ordförande i Lidköpings FK - tog Monica Wennblom- 
ordförande Västra Sveriges Fotoklubbar- över ordet och mötesdeltagarna fick möjlighet att fokusera 
på fakta och praktiskt genomförande av Personuppgiftspolicy på klubbnivå.  
 
Monica utgick i sin presentation både från GDPR textunderlag ( Dataskyddsförordningen )  samt även 
från personlig kontakt med Datainspektionen. Inledningsvis rätades ett frågetecken ut; då vi i före-
ningsform utgår från en medlemslista med personuppgifter för våra olika administrativa aktiviteter t.ex. 
information, kallelser, kurser, anmälningar, hemsideuppgifter, samverkan med studieförbund etc så 
måste respektive förening ha en Personuppgiftspolicy. Undantag medges ej att hantera personupp-
gifter administrativt med utgångspunkt från att en fotoklubb enbart agerar konstnärligt. Information 
som givits i olika fotografiska tidskrifter avser mer förhållandet för en enskild fotograf inte för föreningar 
i allmänhet.  En annan fråga som också lyftes är samtycke från den enskilde medlemmen. Samtycket 
måste inte vara signerat då föreningen ingår ett avtal med medlemmen när denne betalar sin 
medlemsavgift. Betald medlemsavgift blir då att betrakta som ett samtycke i avtalsform.  Detta förut-
sätter dock att medlemmen är fullt informerad om vilka personuppgifter som lagras, hur de används, 
vem som ansvarar för lagringsuppgifterna, hur uppgifterna uppdateras och tas bort. I föreningens 
styrelsearbete måste intresseavvägningar kunna ske och dessa skall vara protokollförda. Sådan 
intresseavvägning är tex när föreningen anser att föreningens kärnverksamhet prioriteras före person-
integriteten tex i form av publicering och arkivering av tävlingsresultat med namn.  
 
Avslutningsvis poängterade Monica vad som ingår i begreppen laglig grund, den enskildes rättigheter, 
uppgifts- och lagringsminimering samt ändamålsbegränsning. Som ett exempel på praktiskt arbetssätt 
lämnades några exempel på föreningars personuppgiftspolicies. I de efterföljande gruppdiskussio-
nerna var uppgiften bla att lista de personuppgifter man har i klubben samt hur de används. 
Presentationsunderlag utdelades till mötesdeltagarna och Monica välkomnar kontakter från fotoklubb-
arna med ytterligare frågor. 
 
Under den efterföljande Laget-runt delen fokuserade klubbrepresentanterna på vad som ökar 
engagemanget på klubbnivå. 
 
Eftermiddagspasset vid 13.30 -tiden inleddes med lunch på fd Rörstrand och sedan följde ett 
intressant fotobesök med guidning på Vänergaleasen Mina i Lidköpings hamn. 
 

Stort tack  
till värdklubben LIidköpings FK för dagens planering och lokal  
till VSFs ordförande Monica Wennblom för klargörande av personuppgiftspolicy för den enskilda 
fotoklubben 
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