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NAS/Dual Agreement – medlemskap i EAACI 

 
Bakgrund:  
Potentiellt kommande NAS/Dual Agreement & vad en sådan överenskommelse betyder 
för individuell medlem i SFFA avseende medlemskap i EAACI. (European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology) 
 
S.F.F.A./Swe. är medlem I EAACI som Nationell Allergiförening. (National Allergy Society 
(NAS). I nuläget är 42 olika nationella länders föreningar representerade i NAS Committee 
(N.A.S.C.). 
 
 
Erbjudande från EAACI att ta ställning till.  

 
Beslut tages vid SFFA´s årsmöte, hösten 2021. 
 
EAACI-NAS Dual Agreement innebär att medlemmar i den nationella föreningen kan komma 
i åtnjutande av rabatterat pris, för medlemskap i EAACI 30 Euro (cirka 307 Sek.) i stället för 
150 euro (cirka 1533 Sek.), som gäller i nuläget. 
 
The EAACI-NAS Dual Agreement will allow your members to benefit from a discounted rate to 
EAACI Membership (30 Euros instead of 150 Euros), benefit from a membership rate to EAACI 
Annual Congress and Focused Meeting registrations, and other benefits. 
 
Vilka fördelar innebär förslaget, för SFFA´s medlemmar? 
 
För, i dagsläget cirka 300 sek extra, kommer medlemmarna få tillgång till: 
 

A. Nedsatt pris på EAACI´s årliga kongress och möten/examinationer med specifikt focus. 
 
Discount on the EAACI Annual Congress registration fee is equal to that of EAACI members  
Membership rate on registration fees to EAACI Focused Meetings, Allergy Schools, Master 
Classes and the EAACI/UEMS Knowledge Exam. 
 

B. Tillgång till tidskrifter 

(Online subscription to Allergy and PAI) 
 

C. Möjlighet att deltaga I olika intressegrupper och arbetsgrupper inom EAACI. 

(Possibility to join EAACI Sections, Interest Groups, Working Groups and Task Forces) 
 

D. Rösträtt vid EAACI möten 
(Voting rights) 
 

E. Medlemscertifikat 

(EAACI Member Certificate) 
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1. Ska vi som förening överväga EAACI´s förslag och då erbjuda våra medlemmar detta?   
 
Ja, SFFA´ s styrelse bedömer att förslaget ska läggas fram vid årsmöte HT 2021, för SFFA´s 
medlemmar att ta ställning till.  
 
Styrelsen för SFFA har en positiv inställning till förslaget från EAACI. Det finns dock en del 
praktiska detaljer och individuella samt föreningsmässiga skyldigheter att fundera över för 
SFFA´s medlemmar och för dem att ta ställning till, inför beslut vid årsmöte. 
 
Under punkt två beskrivs skyldigheter och under punkt tre, eventuellt behov av 
konsekvensbedömning via I.M.Y(Integritetsskyddsmyndigheten).  

 
2. Skyldigheter i korthet: 

 

A. Separat betalning. Varje medlem betalar separat, 30 euro till EAACI.  Dessutom årlig 
ordinarie SFFA avgift. 
 

B. Individuell anmälan och ansökan om dubbelt medlemskap, ”Dual membership” av varje 
medlem på EAACI´s hemsida. 
 

C. SFFA ska ge EAACI en e-postadress för bekräftelse. När medlemsförfrågan kommer till 
EAACI kan bekräftelse från SFFA´s sida ske avseende om individuell medlem betalat sin avgift 
till SFFA och är ”in good standing” (legitim betalande medlem). 
 

D. SFFA ska enligt EAACI vara ansvarigt för detta förfarande. 
 

E. EAACI kan komma att begära årlig uppdatering avseende medlemmar och medlemskap 
från SFFA.  
 

F. SFFA ska årligen meddela sina medlemmar angående Dual membership med EAACI på 
hemsida, årligt möte eller via e-post x 2 per år. 
 

G. Detta erbjudande från EAACI gäller enbart som NAS/Dual membership och inte i 
kombination med andra medlemskap såsom junior medlem eller i förhållande till andra 
internationella medlemskap i olika sammanslutningar. 

 

3. Behov av Konsekvensbedömning via I. M. Y.? 
 
Styrelsen i SFFA´s bedömning: Ej nödvändigt, då utlämnande av persons e-postadress och ev. 
meddelande om ”good standing” till EAACI ej torde medföra hög risk, enligt nedanstående 
(I.M.Y.se). 
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Dock ska enligt bedömning medlemmarna i SFFA skriftligen informeras om och godkänna att 
EAACI ska få tillgång till medlemmarnas e-postadress/er samt ges information, via SFFA, 
avseende medlemmarnas s.k. ”good standing”, dvs. om de betalat medlemsavgift till SFFA.  
 
Förslag: Sköts av SFFA´s sekretariat. 
 
Konsekvensbedömning (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.se) 
 
När krävs det INTE, en konsekvensbedömning? 
 
Det krävs inte en konsekvensbedömning om personuppgiftsbehandlingen 

 sannolikt inte leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter 
 är mycket lik en annan personuppgiftsbehandling där det redan finns en 

konsekvensbedömning 
 har sin rättsliga grund i en lag eller förordning, och en konsekvensbedömning redan 

har genomförts när lagen eller förordningen fastställdes. 

 

4. Vem inom SFFA ska sköta om kontroll av uppdaterade e-postadresser, ansvara för 
meddelande till EAACI enligt C, D och E i ovanstående text, under punkt två?  
 

Förslag: SFFA´s sekretariat. 

 

 
SFFA´s styrelse genom  
 
Arbetsgrupp  
Åke Davidsson & Eva Hallner 
 


