
Medlemspolicy Tamams lokalföreningar

Medlemmarna är det viktigaste i en medlemsförening.
Utan medlemmar: inget Tamam!

Tamams aktiviteter ska vara gratis och öppna för alla som vill vara med! Men för att
Tamam ska kunna ha gratis aktiviteter och gratis medlemskap behöver vi ha många
som är medlemmar och engagerade i Tamam.

Måste deltagarna vara medlemmar för att vara med på aktiviteter?
Nej, det är inget krav men vi vill att så många som möjligt ska bli medlemmar. När en
lokalförening håller aktiviteter ska aktivitetsledaren använda en medlemslista som ni
får från Office/Riks. Detta för att kolla av vilka som redan är medlemmar och vilka
som inte är det. För de som inte är medlemmar ska ni fråga om personen vill bli
medlem, berätta att det är gratis och att vi kan ha fler aktiviteter desto fler
medlemmar vi är i Tamam.

Vilka personuppgifter behövs för att bli medlem?
När en ny person blir medlem kan vi antingen använda medlemskort, skriva upp
personuppgifterna på ett papper eller hjälpa/be personen att anmäla sig via Tamams
hemsida (Stöd oss --> Bli medlem). Personuppgifter som måste finnas med är:

● För- och efternamn
● Födelsesiffror (år-månad-dag). Fyra sista siffrorna behövs inte
● Telefon eller mail
● Lokalförening eller vilken stad/kommun personen bor i

Personen kan även fylla i eller berätta om den vill ha nyhetsbrev från Tamam via
mejl.

Om personen blir medlem genom att ge sina personuppgifter till aktivtetsledaren kan
ledaren antingen registrera personens medlemskap via hemsidan eller skicka det till
någon som jobbar på Tamam, t.e.x organisationssekreteraren eller
verksamhetsutvecklaren.

Obs! Medlemskorten/pappret med personuppgifterna ska slängas efter att
medlemskapet registrerats!



Undantag för de som inte vill/kan dela med sig sina personuppgifter
På grund av olika anledningar kan det vara så att en person inte vill eller kan lämna
sina personuppgifter och det är helt okej! Personen får ändå vara med på aktiviteter.

Varför vill Tamam veta vilka som är medlemmar?
Det är lättare att nå ut med information om Tamams aktiviteter om vi har
kontaktuppgifter till de som vill vara med. För att Tamam ska kunna ha gratis
aktiviteter och gratis medlemskap behöver vi också meddela vår bidragsgivare
MUCF om hur många som är medlemmar i varje lokalförening. Desto fler
medlemmar desto mer pengar får vi för att göra roliga aktiviteter!

Varför samlar Tamam in personuppgifter?
Tamam samlar endast in information om medlemmarna som möjliggör för
organisationen att söka organisationsbidrag från MUCF och för att kunna bjuda in
medlemmar till årsmöte. När man är medlem kan man rösta på årsmötet och vara
med och bestämma hur Tamam ska arbeta!

Hur länge sparas personuppgifter?
Tamam sparar medlemmars personuppgifter i max tre år från det att man blivit
medlem. Därefter raderas uppgifterna.

Varje nytt år behöver alla medlemmar godkänna att de vill fortsätta medlemskapet i
Tamam. Anställda på Tamam ansvarar för att skicka ut förfrågan om att förnya
medlemskapet.


