17.8.2018
Hej!
Hoppas ni alla haft en skön sommar! Personalen på Natur och Miljö är nu tillbaks på jobb efter
semestern och vi har kört igång med höstens verksamhet. Nästa styrelsemöte hålls 25.8. Just nu är
det mycket på gång och jag kommer att skicka er flera e-poster under den närmaste tiden. De här
breven skickar jag till dem som enligt våra uppgifter är kontaktpersoner i föreningar som är
medlemmar i Natur och Miljö. Jag hoppas du förmedlar informationen vidare i din förening. Vänligen
meddela om vi har felaktiga kontaktuppgifter.
Finska naturens dag
I år firas den Finska naturens dag lördagen 25.8. Särskilt stort firas den på Runsala i Åbo då Finlands
Naturskyddsförbund samtidigt firar sitt 80-års jubileum. Alla naturvänner är välkomna! Se
www.facebook.com/events/229706220952324/
Nytt medlemsregistersystem
Natur och Miljö har på sommaren gjort ett avtal med företaget Avoine om ett nytt webbaserat
system för hantering av medlemsinformation. Det nya systemet byggs upp under hösten 2018 och
tas i bruk kring årsskiftet. Varje lokalförening får egna användarrättigheter, så att man kan se
uppgifter om de egna medlemmarna. Det nya systemet blir betydligt smidigare än det gamla
registret. Natur och Miljö betalar licensavgifterna, så systemet blir kostnadsfritt för våra
lokalföreningar. De lokalföreningar som även hör till det finska förbundet Suomen
luonnonsuojeluliitto, kommer tyvärr att ha två olika system. Det var tyvärr inte möjligt att gå in för
samma lösning den här gången.
Det nya systemet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen GDPR. Natur och Miljö kommer inom
kort att utforma ett förslag till avtal mellan lokalföreningen och förbundet om skötseln av
medlemsregistret. Alla lokalföreningar behöver ett eget avtal. När systemet är uppbyggt kommer vi
att erbjuda utbildning och handledning till de personer som sköter medlemsärenden i
lokalföreningen.
Kontaktperson: Verksamhetsledare Bernt Nordman
Sköna sensommardagar!
Med vänliga hälsningar
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