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Medlemsregister – Örnsköldsviks Musiksällskap
Örnsköldsviks Musiksällskap - ändamål
Örnsköldsviks Musiksällskap (ÖMS) är en ideell förening med ändamål att i första hand främja
intresset för ett aktivt musikliv i Örnsköldsviks kommun.
För att uppfylla sitt ändamål ska föreningen bl.a.
▪ Arrangera offentliga konserter.
▪ Stimulera eget musicerande såväl bland ungdomar som vuxna.
▪ Ta initiativ till annan verksamhet som främjar intresset för musik i kommunen. (§ 1 stadgar
2018-02-20).
Medlem
Var och en som är intresserad av musiksällskapets verksamhet kan bli medlem. Medlemskap
erhålles när man betalt medlemsavgift eller betalat avgift för abonnemang.
Medlemsavgift och avgift för abonnemang för kommande år bestäms vid årsmötet. (§ 2 stadgar
2018-02-20). Medlemskap gäller kalenderår och abonnemang följer Musiksällskapets
generalprogram: Hösten – våren.
Ändamål för medlemsregistret
Uppgifterna i registret samlas in för att styrelsen ska kunna skicka ut meddelanden gällande:
Information från styrelsen gällande medlemsmöten, medlemsavgifter och liknande uppgifter
som gäller för Musiksällskapets verksamhet.
Uppgifter
De uppgifter som samlas in i medlemsregistret är: Namn, adress, telefon och e-postadress samt
uppgift om enbart medlemskap eller abonnemang. Uppgifterna uppdateras vid behov och
felaktiga uppgifter rättas.
Lagringstid
Uppgifterna lagras så länge medlem kvarstår som medlem, de raderas om medlemskapet
avslutas eller inte längre behövs.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvaret ligger hos Musiksällskapets styrelse.
Information till medlem - Rättelse
Styrelsen för Musiksällskapet ansvarar för information till medlem lämnas när uppgifterna
samlas in, t.ex. anmälan om önskat medlemskap, abonnemang, rättelse av uppgift och liknande.
Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas enbart av Musiksällskapets styrelse, och lämnas inte ut till någon
utanför föreningen för behandling.
Dokumentation
Denna handling förvaras på kansliet i rutinpärmen och läggs även ut på Musiksällskapets
hemsida www.ovikmusik.se 2018-05-24.
ÖMS – Örnsköldsviks Musiksällskap, 1889
Adress:
Box 4002, 891 04 Örnsköldsvik
Telefon:
0705-11 23 57
Organisationsnr: 889600-2923, reg. år 1971
Bankgironr:
662-5602
Swish:
123-238 60 43
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