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              Oktober 2020 
 

 
Om inrapportering av medlemsregister   
 
Den 1 november (några av er har fått dispens till den 1 december) i år ska ni som avser kvarstå som 
sektion lämna in ert medlemsregister till SLS. Registret ska avse förhållandena i föreningen den 1 
september. Vi har tidigare skickat ut information om vilka uppgifter registret ska innehålla (se Info4 – 
SLS instruktion om medlemsregister, rev som bifogas).  
 
Skälet till att ni ska lämna in ert register till SLS är att vi ska kunna samköra det med SLS 
medlemsregister för att vi korrekt ska kunna beräkna ert mandat i SLS fullmäktige. För att vi ska få en 
smidig och ytterst säker hantering av era registeruppgifter har SLS under sommaren byggt ett 
webbaserat inrapporteringssystem. En särskilt utsedd ”administratör” i er förening kommer att få 
logga in i den här databasen på SLS hemsida och sedan importera Excelfilen med era 
registeruppgifter. En hantering som inte ska ta mer än ett par minuter. När vi gjort samkörningen och 
beräknat ert mandat kommer era registeruppgifter att plockas bort från databasen.        
 
Det vi nu önskar av er är att ni senast tisdagen den 27 oktober mejlar in namn och e-postadress på 
den eller de (kan vara flera) som ska vara ”administratör” i er sektion. Uppgifterna ska mejlas till: 
support@sls.se. Respektive ”administratör” kommer sedan att få personlig behörighet att logga in på 
databasen för att importera Excelfilen med era registeruppgifter och sedan framöver kunna sköta 
viss administration och vid behov göra ändringar i uppgifterna i databasen. För sektion som ska 
lämna in uppgifterna senast den 1 november kommer ”administratören” att få sin personliga 
behörighet i slutet av nästa vecka (v.44). Vi är väl medvetna om att en del ”administratörer” kan få 
svårt att hinna importera sektionens register innan den 1 november. Det är därför helt ok om 
importen av uppgifterna sker med några dagars försening. ”Administratör” i sektion som fått dispens 
att lämna in sitt register senast den 1 december kommer att få sin personliga behörighet så fort 
sektionens anpassade stadgar blivit giltiga. Detta för att vi ska vara helt säkra på att överlämningen 
av sektionens register till SLS helt sker i enlighet med GDPR. 
 
Observera att inga registeruppgifter ska överlämnas till SLS innan ”administratören” har fått sin 
behörighet.  
 
Vid frågor hör av er till SLS kansli på: sektion@sls.se.  
 
Per Johansson 
Kanslichef SLS  
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