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1. Mötet öppnas

Gary Börjesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Patrik Lindqvist utsågs till mötessekreterare.

2. BAS-kommitténs verksamhetsplan och budget 2023

Förslaget diskuterades, justerades och fastställdes förutom budget.

Budgetunderlag i form av utfall och tidigare budgetår fanns inte tillgängligt.
Budgetförslaget bordlades därför och Gary bad att få återkomma när han fått
erforderliga underlag.

Inge Bramer lyfte en teknisk fråga som påverkar budgeteringen.
Vi behöver ytterligare en miljö för BAS, en testmiljö. Det fungerar inte att testa i
utbildningsmiljön eller driftmiljön.

3. BAS-kommitténs verksamhetsberättelse 2022

Förslaget diskuterades, justerades och fastställdes.

4. GDPR

Vi behöver återaktivera den inbyggda hanteringen av godkännande av
personuppgiftspolicy som fanns i BAS v2. Vissa justeringar krävs jämfört tidigare
bl.a. gällande hur personer med “matrisbehörighet” ska tillgodogöra sig och
godkänna personuppgiftspolicyn. Vi behöver även rådfråga Conny Larsson hur vi
ska hantera när funktionärer på global nivå behandlar personuppgifter för
klubbmedlemmar. Här behövs någon form av personlig ansvarsförbindelse.
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5. Övriga frågor

a. P 27

Kan kanske komma i BAS före Jul men troligare i slutet januari.

Vi bör gå ut med information om hur vi jobbar med frågan och hur
båtklubbarna bör handskas med P 27 och OCR.
Just nu har vi inte själva tillräcklig information. Avvaktar därför med att gå ut
med information.

6. Mötet avslutas

Gary Börjesson avslutade mötet och tackade för ett bra möte och för att alla kunde
delta.

Åtgärder

och tar fram förslag till budget. Som underlag förGary Börjesson Patrik Lindqvist
detta behövs:

Ekonomiskt utfall för 2019
Budget för 2019
Fakturering rörande drift 2022 (Nordlo servrar, Azure servrar, BankID, iP.1
Networks SMS, Informia driftavtal)

kontaktar Conny Larsson gällande ärenden i punkt 4. GDPRGary Börjesson
och jobbar vidare med frågan om P 27 tillsammans medInge Bramer Leif Svärd

Informia

sammanställer och distribuerar information om P 27 när vi är redoPatrik Lindqvist
för detta.

Mötessekreterare
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