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Hemsidor: www.lidkopingsihs.se www.facebook.com/idrottsmuseet

Förbättrat skydd för din personliga integritet
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap (LIHS) informerar dig om GDPR, General Data Protection
Regulation, som gäller sedan den 25 maj 2018. GDPR är en ny lag som gäller i Sverige och resten av
EU, Europiska Unionen. Lagen skall skydda dig och dina personuppgifter på ett bättre sätt. Med
personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad fysisk person. Även bilder omfattas
av GDPR. GDPR gäller levande personer.
Eftersom du har lämnat din e-postadress till LIHS hanterar vi sedan den 25 maj 2018 dina
personuppgifter enligt GDPR.
GDPR innebär bland annat att du har rätt att få veta vad dina personuppgifter skall användas till när vi
frågar efter dem. Du har också rätt att få veta vilka vi har om dig i våra register och att felaktiga
uppgifter rättas till och att du kan begära att uppgifter tas bort.
LIHS använder dina personuppgifter till att administrera ditt medlemskap och sända information till
dig.
Mer information om GDPR, hur vi hanterar dina personuppgifter finns på LIHS hemsida,
www.lidkopingsihs.se
Du behöver inte göra något. GDPR är en lag och omfattar dig och dina personuppgifter automatiskt.
**********

Nya öppettider på Idrottsmuseet
Från och med måndagen den 1 oktober har vi nya öppettider på Idrottsmuseet.

MÅNDAG
TISDAG – FREDAG
TORSDAG KVÄLL

STÄNGT
09:00 -12:00
17:00 – 20:00

Övriga tider efter önskemål, kontakta kansliet.
Öppna Hus
Lördagen den 24 november kl 10-13
Flera aktörer i Stadsträdgården har då öppet och visar upp sig och sina verksamheter.
Idrottsmuseet – Vävstugan – Musikskolan – Terrassen – Röda Korset
***********

Kulturbron

Lördagen den 28 juli fanns vi på torgbron med vår utställning ”Framnäs 100 år.” Detta var ett
arrangemang anordnat av Kultur och Fritid med flera aktiviteter på bron. Vår monter blev
välbesökt när väl oset från branden på Värmeverket lagt sig. Vi som stod i montern var LeifOve Gustafsson, Sven Ljungström och Sten-Olof Johnzon.
**********

Tisdagsträffar
Välkommen till tisdagsträffarna. Det kan exempelvis vara någon företagsledare eller som
beskrivs nedan, bandyupptakt. Programmet för tisdagsträffarna presenteras på vår hemsida
under tisdagsträffar.
**********

Bandyupptakten
Tisdagsträffen den 28 augusti var det dags för den återkommande bandyträffen där Martin
Andréasson och Johan Löfstedt grillades inför årets serie. Helt klart ser man sig som
favoriter till SM guldet, vilket också fansen gör. Samtidigt fanns spelare från 1968 på plats
och Kjell ”Krullen” Johansson berättade om hur det gick till på den tiden. Spelarna på bilden
är Karl-Axel ”Acke” Andersson, läkaren Sten Philipsson, Göran ”Fiskarn”Johansson, Leif
Persson, Bengt Nilsson, Kjell ”Krullen” Johansson, Johan Löfstedt, Kjell Westerlund och
Tore Skoglund. Knästående: Mats Nilsson, Bruno Karlsson, Stellan Sahl och Martin
Andréasson.

Vi finns även på FACEBOOK! Följ oss där och dela till dina vänner!
sök på www.facebook.com - Lidköpings Idrottsmuseum

