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Sänds till den e-postadress som föreningen anmält till Koloniträdgårdsförbundet.
Utgivare är Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) och redaktion är
informationskommittén. Synpunkter och frågor skickar ni till info@fssk.se
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Miljödiplomerade föreningar
Nominera 2019 års koloniträdgårdsfrämjare!
FSSKs FaceBook-sida
Kom ihåg Kolonisternas Hus
FSSK behöver en testpanel

GDPR I PRAKTIKEN
FSSK får förfrågningar om vilka personuppgifter som kan lagras och vilka som
kan få tillgång till vilka uppgifter. På hemsidan finns därför en kortfattad vägledning
för vad föreningen behöver tänka på när
den egna GDPR-policyn ska tas fram.
Medlemmarna ska sedan godkänna att
deras personuppgifter registreras i enlighet
med denna policy.
Ni hittar både policyinformation och exem-

pel på godkännandeblankett under fssk.se
”Föreningsinloggning” + lösenordet Koloni18.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
ADRESSÄNDRA KONTINUERLIGT
Efter varje utskick av ”Koloniträdgården”
kommer alltför många exemplar i retur till
Koloniträdgårdsförbundet därför att adresserna är fel. Detta innebär både att medlemmar inte får sin tidning och onödiga

kostnader. För att underlätta styrelsens
hantering av adressändringar finns nu en
blankett – ladda hem den så att den finns
till hands vid behov: fssk.se ”Föreningsinloggning” + lösenordet Koloni18.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
MILJÖDIPLOMERADE FÖRENINGAR
Att kontakta en grannförening som redan
är miljödiplomerad och få ta del av deras
erfarenheter kan vara till hjälp för föreningar som vill komma igång med det egna diplomeringsarbetet. Ni hittar dem under fssk.se/var-miljopolicy/
––––––––––––––––––––––––––––––––––
NOMINERA 2019 ÅRS
KOLONITRÄDGÅRDSFRÄMJARE
Som ett led i kampen för att både behålla
våra koloniträdgårdsområden och skapa
nya utdelas sedan 2012 ”Årets koloniträdgårdsfrämjare”. Priset ges till personer eller föreningar som medverkat till att främja

kolonirörelsen och sprida kunskap om värdet av odling och biologisk mångfald. Förslag ska vara Koloniträdgårdsförbundet
tillhanda senast 31 jan 2019 och skickas
till kansli@koloni.org. På förbundets hemsida kolonitradgardsforbundet.se hittar ni
vilka som hittills har belönats med detta
pris. (Under ”Arkiv per kategori/Utmärkelser”.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––
FSSKs FACEBOOK-GRUPP
Glöm inte att gå in på facebook.com/foreningenstorstockholmskolonitradgardar/
och delta i debatten. Sprid detta budskap
till medlemmarna och uppmana dem som
finns med på FaceBook att följa/gilla oss.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
KOM IHÅG KOLONISTERNAS HUS
när ni behöver en lokal. Kostnadsfri för medlemmar i FSSK! Boka här: fssk.se/detta-gor-

fssk/#hus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FSSK BEHÖVER EN TESTPANEL
Under våren kommer vi att uppgradera
hemsidans layout. Därför behövs det en
testpanel som kollar att det går lätt att hitta
de uppgifter ni behöver för att underlätta
föreningsarbetet – och kanske t o m sådana som ni inte visste att ni behöver … Vill
någon eller några i er styrelse ingå i denna
panel? Det vill vi gärna veta före 15 jan –
hör av er till info@fssk.se

