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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

Föredragningslistan
Innehållet i föredragningslistan fastställdes.

§3

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 21, 2018-11-20 gicks igenom, godkändes och lades
till handlingarna.

§4

Ekonomi
Medel till förfogande enligt bokfört saldo på banken: 36 657 kr.
Till detta finns även en mindre handkassa.
Ansökan om kulturstöd från Staffanstorps kommun är inlämnad och blev beviljad med
ett kulturstöd om 10 000 kr. Summan ingår i ovanstående saldo.
Ordföranden i samråd med kassören utarbetar ett förslag till verksamhetsplan med
enkel budget till mötet 12/3.

§5

Medlemsutveckling
Vänföreningen har nu ca 160 medlemmar. Mer än 40% har förnyat sitt medlemskap
för 2019.
Möjligheten att ge en årsavgift som julklapp annonserades i Nyhetsbrevet i
december. Inget intresse.
Påminnelse om medlemsavgiften sändes ut under februari av sekreteraren.

§6

Rapport från Stiftelsen UAC
Vid mötet 12/2 meddelades ett stärkt samarbete inför framtiden hos Sparbanken
Skåne. En revision av Strategiplanen skall göras utifrån nya förutsättningar.
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UAC ligger numera inte under Kulturnämnden hos Region Skåne utan har flyttats till
Regionstyrelsen.
§7

Medlemsarrangemang
• Kommande Medlemskvällar:
- Kvällsbesök på LUHM 26/2.
- Årsmöte 26/3 med föredrag av Sofia Winge, enligt konceptet i Hjärup 14/11.
- Medlemsdag prel. 13/4 med riktig arkeologisk sållning i Uppåkra
arkeologiskola + föredrag om arkeologiska arbetsmetoder & fika. Ca 30
personer.
- Carolina Ask, In situ 3D: Public archaeology and 3D technology - examples
and experiences, bokas in senare under 2019.
Filmen ”Halvdan Viking” hade premiär 2018-10-26 och skall enligt uppgift
släppas på DVD 2019-04-08. Kanske en filmvisning?

§8

Kommunikation
Nyhetsbrevet:
Styrelsen behöver mer personer. Intresserade hänvisas till Valberedningen.
Motioner till Årsmötet
Christina Holm är en flitig filmare och har gjort en del filmer som behandlar Uppåkra.
Hon lägger sina filmer på Youtube.
Det finns numera en samlingslista med filmerna från UAC:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpFXNX14SqNgTGq3hu7BTMYM_61iL1DF
UAC hemsidan:
Dålig uppdatering av vänföreningens information.
Uppåkra på facebook:
UAC lägger ut vänföreningens arrangemang som Event på sin facebooksida. Bra!
Viktigt att det delas vidare!

§9

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Allmänna dataskyddsförordningen
Styrelsen har antagit en GDPR-policy med samhörande rutiner.
Med anledning av beslutet 2018-11-20 §9 har GDPR-policyn uppdaterats.
Av policyn framgår:
Styrelsens återkommande åtaganden:
Integritetspolicy
• Vi får inte hantera och lämna ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt
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samtycke. Vi ska kunna dokumentera detta, också vilken information vi lämnade
innan samtycket erhölls. Detta göres första gången i Nyhetsbrevet maj 2018 och
därefter en gång årligen, lämpligast i samband med kallelsen till Årsmötet.
Utvärdering och revidering
• Denna GDPR-policy med samhörande rutiner skall revideras när så anses påkallat,
dock minst en gång per år, lämpligast i samband med Verksamhetsberättelsen.
Reviderad 2018-11-20.
§10

Årsmötet
Gicks igenom vad som behövde förberedas inför styrelsemötet 12/3
Verksamhetsberättelse (ordf)
Revisionsberättelse (kassören tar kontakt med revisorn)
Budget (kassören i samråd med ordf.)
Valberedningen (ordf. aktiverar)
GDPR (sekr.)

§11

Övriga frågor
Med många medlemmar ökar styrelsens ansvar för att de skall känna sig välkomna,
uppskattade och synliga. Diskuterades en eventuell Medlemsenkät.
Frågan tas upp 12/3.

§12

Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte är den 12/3 kl. 18:00 – 19:30,
Årsmöte hålles den 26/3 kl. 18:00
Plats UAC i Uppåkra.

§13

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Staffanstorp den 20 februari 2019.

Göran Berggren
Nils-Ove Mårtenson
Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare
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