Guideline for
EDR’s annoncering af Personalia-meddelelser
Forord:
Siden EDR’s HB tilbage i 2017 i sag: E2017020 besluttede, at Silent Key (SK) ikke skulle bringes i
medlemsbladet OZ, men derimod på en særlig side på edr.dk, har denne beslutning ført en omtumlet
tilværelse.
Det bliver der nu med denne guideline rådet bod på med en klar og entydig procedure, der beskrives i dette
dokument.

Procedure:
EDR udvider sin medlemsservice således, at følgende fremover kan annonceres i Personalia-sektionen på
edr.dk:
•

Medlemmers mærkedage, som runde fødselsdage, jubilæer og bryllupper (alle metaller)

•

Medlemmers bortgang ”Silent Key” (SK), herunder dødsannoncering modtaget fra bedemand.
I forbindelse med Silent Key annoncering skal meddelelsen være ledsaget af kopi af dødsannonce
og/eller kopi af skiftefuldmagt, samt tydelig angivelse af anmelders identitet og tilknytning til
afdøde.
Dette krav skal forhindre, at EDR kommer i miskredit ved bevidste fejlinformationer.

•

Anmelder af information til Personalia behøver ikke at være medlem i EDR.

Der er oprettet en aliasmail på edr.dk til formålet: personalia@edr.dk. Denne videresender al modtagen
information til kontor@edr.dk, redaktion@edr.dk og webmaster@edr.dk.
Personalia-mail modtaget direkte på kontor@edr.dk distribueres videre, forudsat der ikke alene er tale om
en administrativ anmeldelse.
•

Kontoret (kontor@edr.dk) benytter den modtagne info til følgende:
- Kontoret kvitterer over for anmelder, at anmeldelsen er modtaget til behandling i EDR’s system.
- Ved administrative SK-anmeldelser modtaget på personalia@edr.dk foretager redaktion@edr.dk
og webmaster@edr.dk sig intet, med mindre anmeldelsen angiver ønske om en notits.
Administrative anmeldere er bobestyrere mv., som blot ønsker at afmelde økonomiske aftaler.
- Ved mærkedage sikres aktivt medlemskab af EDR. Hvis der ikke er aktivt EDR-medlemskab, gøres
Webmaster opmærksom herpå. Derefter arkiveres informationen på kontoret under hensyntagen
til GDPR.
- Ved Silent Key meddelelser skal validitet af data sikres, og medlemskab af EDR standses.
- Data til ENS registreres (uanset EDR medlemskab) i regneark og gemmes sammen med den
modtagne dokumentation til ENS-anmeldelse, for opdatering af frekvensregisteret.
- SK-info med Call og navn på afdøde medlemmer påføres SK-liste til næstkommende ordinære RM.
- SK-listen udarbejdet til RM oversendes til den frivillige hjælper, der sørger for, at SK navne og Call
fjernes fra de store udenlandske databaser som: Buckmaster Call Book, Call Book Inc.,
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www.qrz.com og www.qrzcq.com.
Pt. er det OZ7C Boye Christensen oz7c@ddxg.dk, der udfører dette frivillige arbejde.
•

OZ’s redaktion (redaktion@edr.dk) og Webmaster (webmaster@edr.dk) validerer de modtagne
data efter følgende redaktionelle linje:
- Alle mærkedage og Silent Key / dødsannoncering (herunder nekrologer vedr. EDR-medlemmer)
kan bringes på hjemmesiden under Personalia, uden omkostninger for anmelder.
Nekrologer må max. indeholde 900 tegn. Det er anmelders opgave at reducere nekrologen, hvis
den er for lang.
Webmaster har den suveræne redaktionelle frihed til at beslutte, om en given nekrolog skal
publiceres under ”Silent Key” på edr.dk eller ej.
Webmaster orienterer altid på e-mail, anmelder og kontor om sagens udgang.
Der er ikke indsigelsesmulighed over for Formand eller HB i dette spørgsmål.
- Nekrologer for radioamatører, der har ydet en større indsats for foreningen (formand, mangeårigt
bestyrelsesarbejde, mangeårigt udvalgsarbejde, events, hjemmeside, publikationer etc.) kan
bringes i OZ.
OZ’s redaktør har den suveræne redaktionelle frihed til at beslutte, om en given nekrolog skal
publiceres i OZ eller ej.
OZ’s redaktør orienterer altid på e-mail, anmelder og kontor om sagens udgang.
Der er ikke indsigelsesmulighed over for Formand eller HB i dette spørgsmål.

•
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I de sjældne tilfælde, hvor EDR modtager anmodning om optagelse af en betalt dødsannonce fra
bedemand, skal denne behandles som enhver anden annonce.
Dog må formatet ikke overskride almindelig anerkendt størrelse = 10 x 10 cm. Der kan kun bringes
én annonce pr. SK.
I de tilfælde, hvor OZ’s redaktør vurderer, at der ikke med rimelighed kan skaffes plads til en betalt
annonce, afvises den i OZ. I stedet bringes annoncen gratis på edr.dk under Personalia.
Der er ikke indsigelsesmulighed over for Formand eller HB i dette spørgsmål.
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