Nyhetsbrev från styrelsen

S

gdo. Vid det konstituerande
mötet valdes Björn Ejdne till
ordförande i BRF Farmen och
Lars Gahnström till vice ordförande. Anslagen med kontaktuppgifter som sitter i portarna kommer uppdateras.
Årsstämman
Styrelsen kommer att ha en
Den 13/5 var det ordinarie
planeringsdag i början av juni
stämma i föreningen. Det var
för att planera arbetet inför
65 medlemmar på plats och
kommande år.
11 medlemmar deltog via fullmakt. På stämman deltog den Parkering
granskningsman som tillsattes
Synpunkter har inkommit till
efter årsstämman 2016. Han
styrelsen angående lastbilar
redogjorde för vad han kommit
som parkerar på vanliga parkfram till och det fanns möjlighet
eringsplatser och förändringför medlemmarna att ställa
ar i föreskrifterna kring detta.
frågor kring rapporten. En stor
På planeringsdagen i början
del av stämman ägnades åt
av juni kommer styrelsen se
frågor kring BRF Farmens enöver detaljerna i parkeringsgagemang i SVAF och TFAB, de
föreskrifterna. Styrelsen återbolag som Farmen är delägare
kommer med information till
i och som driver värmeverket
medlemmarna efter planeri Arninge. Protokoll från stämingsdagen i början av juni.
man kommer att delas ut till
medlemmarna samt public- GDPR
eras på Farmens hemsida.
Den 25 maj träder den nya
dataskyddsförordningen GDPR
Konstituerande möte
i kraft. GDPR ersätter lagen
Styrelsen välkomnar en ny le- om personuppgifter (PUL).
damot: Gunnar Benckert och Den nya lagen ger ett starkare
en ny suppleant: Bashar Bah- skydd för privatpersoner när
tyrelsen har haft ett konstituerande styrelsemöte efter stämman den 13/5. Här
följer bl a information från det
mötet:

det gäller personuppgifter och
gäller företag, myndigheter
och organisationer. Även bostadsrättsföreningar
behöver
följa den nya lagen.
En bostadsrättsförening får
hantera personuppgifter som
behövs för dess verksamhet
med stöd av bostadsrättslagen.
Den nya förordningen innebär
att BRF Farmen ser över all
hantering gällande personuppgifter: vilka register som
bostadsrättsföreningen
har
över persondata och hur de
används, när dessa uppgifter
gallras och rensas och vilka uppgifterna lämnas ut till.

