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PM FÖR UTDRAG UR MEDLEMSREGISTRET 
1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
Detta PM beskriver vilka regler och riktlinjer som ska följas då THS lämnar ut uppgifter från sitt 
medlemsregister. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta PM är att klargöra regler och riktlinjer för utdrag ur medlemsregistret, för att enhetliggöra 
desamma samt skydda den enskilde medlemmen.  

1.3 Omfattning 
Detta PM gäller för alla utdrag som görs ur medlemsregistret. 

1.4 Historik 
Fastställt enligt beslut 0304-KS-19027 efter motion av Albin Rangefelt. 
Uppdaterat enligt beslut 0506-KS-09003 efter motion av Emma Karlsson. 
Uppdaterad av Frej Naimi-Akbar. 
Fastställd efter motion av Tobias Porserud enligt beslut 0910-KS-01002. 
Uppdaterad enligt beslut 1617-KS-0900x 

2 Sekretess 
• Uppgifter om betalda eller obetalda fakturor får endast lämnas ut till uppgiftslämnare 
• Personnummer (10 siffror) får endast lämnas ut till uppgiftslämnare 

3 Tillgång till medlemsregistret 
THS kanslichef och administrativa personal har full tillgång till alla uppgifter i medlemsregistret. 
Kårpresidiet beslutar om vilka i kårledningen som har tillgång till systemet och om användandet av 
uppgifter för THS centrala verksamhet. 

Kårstyrelsen kan i undantagsfall bevilja åtkomst till systemet även till personer som ej är medlemmar av 
THS. Sådana beslut måste alltid motiveras och den åtkomst som beviljas ska vara tidsbegränsad. 

4 Utdrag ur medlemsregistret 
Kårexpeditionen får endast lämna ut uppgifter till uppgiftslämnare mot legitimation.  

Kårledningen får besluta om att lämna ut uppgifter från medlemsregistret till organisationer inom THS. En 
organisation inom THS har endast möjlighet till utdrag på sina medlemmar. Dessa utdrag kan endast göras 
av föreningens ordförande, efter uppvisande av signerat valprotokoll och giltig legitimation. 

All försäljning av uppgifter från medlemsregistret sker via Kårledningen. Varken mejladresser eller 
sekretessbelagda uppgifter får säljas till beställande part. Kårledningen får lämna ut uppgifter från 
medlemsregistret till beställande part förutsatt att syftet med beställningen finns tydligt angivet och gynnar 
THS medlemmar. 


