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Deltagare: Gary Börjesson Inge Bramer Leif Svärd Ola Runesson Per Edberg
Patrik Lindqvist

Anteckningar

1. Gary Börjesson hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 16:00

2. Val av Sekreterare för mötet

a. utsågs till mötessekreterarePatrik Lindqvist

3. Föregående Protokoll  (se bilaga)

a. Protokoll 1 BAS-kommittén 2022-03-11

4. Ersättning BAS-support och BAS-utbildning

a. föreslår att Janne Thelin och Leif Svärd ges 100 000 kr varderaGary Börjesson
som arvode för sitt arbete med utveckling och tester i BAS v3 under 2022. Vidare
föreslås att och ges 25 000 vardera som arvodePer Edberg Lennart Johansson
för deras utbildningsinsats under 2022.
Mötet ställer sig bakom förslagen och beslutar att ge Gary uppdrag att lägga
fram det för Unionsstyrelsen.

5. Status V3

a. Mycket av de lokala felen som vi upplevt är fel i datamigreringen.

b. Finns även en del programmeringsfel och vi har upplevt att rättning av fel på
ett ställe leder till nya fel på helt andra ställen.

c. rapporterade från möte med Informia fredag 16 september.Gary Börjesson

d. Inge rapporterar från sina kontakter med Saltsjöbadens BK. Inge fortsätter att
koordinera insatser och kontakter med dem.

e. “Känns” som att felrapporteringen minskar och att ärendena är av lite enklare
art.

6. Utbildning V3 nu och Q4

a. Vi kommer att fortsätta ha introduktionspass och “öppen support” någon
månad framöver.

b. Vi tittar på att utveckla verksamheten med webinar som har mer specificerad
inriktning - t ex “BAS för hamnkapten”, “BAS för kassören” m.m.

7. Support V3 nu och Q4

a. Per och Lennart kollar supporten och tar användarfrågor.

b. Leif och Janne kollar supporten och tar teknisk support och för vidare till
Informia (Francesca).

8. BAS-coach 2022 och 2023
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a. De befintliga BAS-coacherna har inte tillräcklig kunskap om BAS version 3
(med några undantag).

b. Vi behöver värva och utbilda fler BAS-coacher.

9. Behörigheter

a. Vi behöver stämma av vad olika funktioner har för behov, främst avseende
tillgång till personuppgifter.

10. Sekretessförbindelser

a. De funktionärer som har tillgång till personuppgifter på mer omfattande nivå
och mer i bakgrunden, som t ex BAS Support och Systemadmin,  ska vi
upprätta sekretessavtal med.

b. har kontakt med advokat Conny Larsson i bland annat dettaGary Börjesson
ärende.

11. Övriga frågor

a. Varvsföreningar diskuterades kort.

b. Utskick med lägesrapport diskuterades kort.

c. Användarutbildning med särskild inriktning diskuterades kort.

12. Mötet avslutades 17:10 och tackade alla.Gary Börjesson

Åtgärder

möter gällande varvsföreningarGary Börjesson George Berggren
möter SMBF gällande deras behov i förbundsverksamhetenGary Börjesson
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