Medlemsutskick juni 2018

Nu närmar vi oss med stormsteg medeltidsdagarna 2018! Och inte vilka
medeltidsdagar som helst, det är 30-årsjubileum.
Programmet
Vi har ett fullspäckat program, som nu är under tryckning. Mycket kommer ni nog
att känna igen från tidigare år, men några nyheter finns det.
Marknadsstånden kommer att finnas på Stora torget istället för på Västerlånggatan.
På Rådhusgården kommer ABF och Jädersbruks vänner visar olika hantverk.
I marknadsladorna bjuder Arbogateatern in till medeltida gille. Det kommer också
att finnas sjungande nunnor och munkar och mycket mera.
Ta god tid på er för att gå igenom programmet, så att ni inte missar något som ni vill
se eller lyssna på.
Rodden
Det blir Rodd!! Efter många om och men så är vi nu redo att genomföra rodden.
Det känns ju extra bra att ha roddtävling i år då kajen kommer att vara så fin. Men
nu måste vi hjälpas åt att ”ragga” roddlag. Ett kompisgäng behöver bara betala 600:-,
en förening 1000:- och ett företag 1500:- . Det skulle vara mycket trevligt om det blir
många lag som deltar. Läs mer här: www.arbogamedeltid.se/medeltidsrodden/
Klädkammaren
För att riktigt uppleva medeltidsdagarna, så behöver man klä upp sig. Hyr gärna
kläder, 200:- per dress, är man en familj som består av tre eller fler medlemmar
betalar man bara 500:- för alla kläderna. Vår föreningslokal kommer att ha öppet
vecka 31 måndag – fredag mellan kl. 13-18 och vecka 32 mellan kl. 10-18. Om ni vill
ha lite extra hjälp med att prova kläder så passa på och kom mellan kl. 16-18
onsdagen den 1 aug., torsdagen den 2 aug. eller måndagen den 6 aug.

Volontärer
Föreningen behöver fortfarande lite hjälp under medeltidsdagarna:
• Vi behöver fortfarande några funktionärer till rodden för tidtagning/sekretariat
och lite annat.
• Vi behöver volontärer för olika uppdrag några timmar per dag, tex att ta in
biljetter vid evenemang.
Om ni kan tänka er att hjälpa till eller känner någon som är lämplig så får ni väldigt
gärna höra av er, maila till info@arbogamedeltid.se eller elsy.harryson@gmail.com.
Medlemsskap
Medlemmar i Föreningen Arboga Medeltid får reducerat pris till föreläsningar och
konsert, där föreningen är arrangör. Kontrollera att ni har ett medlemskort för 2018.
Har ni betalt medlemsavgiften och inte fått medlemskort, så hör av er. Har ni inte
betalt medlemsavgift, så är det inte försent, utan det går bra göra det antingen via
bankgiro nr 5630-0619 eller Swish 123 666 43 79, 100:- för enskild och 150:- för familj.
Utbildning - Information
Alla medlemmar bjuds in till en utbildning/ information om 72-timmar, (om vad vi
behöver veta för att klara en samhällskris och) i HRL och första-hjälpen onsdagen
den 1 aug. kl. 18.00–21.00 i föreningslokalen på Nygatan 33. Styrelseledamoten
Salima Voloscuka håller i utbildningen. OBS. Anmälan till info@arbogamedeltid.se
eller elsy.harryson@gmail.com senast den 24 juli.
GDPR
Vi bifogar information om dataskyddet för vårt medlemsregister.
Nästa möte
Boka redan nu in onsdagen den 29 aug kl. 18.00 för ett möte med uppföljning av
medeltidsdagarna.
Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar och med förhoppning om att vi ses på
medeltidsdagarna.
/Styrelsen

Ny dataskyddslag from 25 maj 2018
Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har antagits av EUparlamentet och gäller i alla EU:s medlemsländer from den 25 maj 2018. Den ersätter
den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Föreningen Arboga Medeltid har ett medlemsregister. I det registreras namn, adress,
telefonnummer och e-postadress.
Integritetspolicy
Registret används för kontakt och utskick av information till medlemmarna.
Föreningen skickar inte uppgifterna vidare. Medlem har alltid rätt att ta del av vilka
uppgifter föreningen har och hur de hanteras. Du har också rätt att få dina uppgifter
borttagna.
Styrelsen utser registeransvarig.
Om du vill veta mer kan du själv läsa om den nya dataskyddsförordningen:
www.datainspektionen.se/dataskyddslagen
För styrelsen Föreningen Arboga Medeltid

Elsy Harryson
Vice ordförande
Arboga, 27 juni 2018

