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1. Viktig information från IKT-kommittén gällande
medlemsystemet
Som du sett av marsnumret av ”PRO Informerar” kommer en ny
lag, DSF Dataskyddsförordningen, från 25 maj 2018 för att ge ett
stärkt skydd för våra medlemmar som finns i våra dataregister.
Bifogar PRO Informerar ifall du missat att läsa.
Bilaga 301.
Det som står först på agendan är att alla föreningars inloggningar
kommer att stoppas den 16 april 2018. Enligt nya förordningen
måste alla som arbetar i medlemssystemet ha personliga
inloggningar. Som det beskrivs i PRO Informerar anmäler
föreningar, samorganisationer och distriktet vem som ska arbeta
med Hjördis. Därefter kommer bekräftelse med en länk till
webbformulär. Formuläret måste fyllas i eftersom det är en
bekräftelse på att man tagit del av informationen. Därefter får
man sin personliga inloggning. Behöver du hjälp eller inte är
digitaliserad, ta kontakt med Lena Ottosson, 0706791578,
lena.ottosson@pro.se.
2. Inbjudan till grundutbildning i Hjördis 24-25 april 2018
Välkommen till 2 dagars grundutbildning i ABF:s lokaler,
Fredsgatan 18 i Örebro.
Bilaga 302
Viktigt för dig som vill delta: Du måste före kursen införskaffa
personlig inloggning via PRO Riks (se ovan). Om du behöver hjälp,
kontaktar du Lena Ottosson.
3. Må Bra Dag i Sannahed
Den 17 maj genomförs årets Må Bra Dag i Sannahed.
Välkommen med anmälan!!
Bilaga 303 och 303a
4. NTF bjuder in föreningarnas trafikombud till en utbildning
den 2 maj.
OBS! Anmälan till NTF senast den 17 april.
Bilaga 304

ÖREBRO LÄN

AKTUELLT 3 2018

5. Välkomna till årets inspirationsdag
Även i år kommer distriktet att genomföra en inspirationsdag där
föreningarnas medlemmar har möjlighet att visa upp sina
erfarenheter.
I år är platsen Pålsboda Folkets Park och datumet lördag den 1
september. Arrangemanget genomförs i samarbete med
Hallsbergs Samorganisation.
Bilaga 305
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