Minnesanteckningar Kårträff 9 oktober 2017
Deltagande kårer:
Adolf Fredriks, Bandhagen, Blackeberg, GVB, Hedvig Eleonora, Hässelby, Kärrtorp,
Mälarhöjden, Mälarscouterna, Nockeby, S:t Göran, S:ta Maria, Vikingarna, VårbergSkärholmen, Wallinum Väpnarna, Älvsjö, Örnsberg och Utvecklingskonsulent.
Totalt var vi 32 personer på plats inklusive styrelsemedlemmar.
Information angående förändringar i styrelsen – Johanna, styrelsen
Information gällande att Jonas Brunemalms avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i
styrelsen med omedelbar verkan. Ytterligare information finns på hemsidan.
GDPR – Fredrik, styrelsen
Ny EU-lag gällande generellt dataskydd. Lagen kommer ersätta PUL den 25 maj 2018 och
kommer påverka kårerna.
Scouterna har nu sagt att de kommer komma med mer information riktat till kårer och
distrikt.
Tips på länkar att läsa mer:
www.gdpr.se
https://www.youtube.com/watch?v=cDnid38Lr_8&feature=youtu.be
Personuppgiftslagen:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
Förslag till ny svensk dataskyddslag:
http://www.regeringen.se/49a184/contentassets/e98119b4c08d4d60a0a2d0878990d5ec/ny
-dataskyddslag-sou-201739
Datainspektionens webb:
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsda
gen/
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-forpersonuppgiftsansvariga/
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/forberedelser-forpersonuppgiftsbitraden/
Film från Datainspektionen om grundläggande GDPR:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cDnid38Lr_8
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Diverse andra relaterade länkar:
Dokument om säkerhetsstandard PCI-DSS:
https://www.pcisecuritystandards.org/document_library?category=pcidss&document=pci_ds
s
Om säkerhetstest:
https://www.sans.org/critical-security-controls
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
Projekt Metropolit
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/627369?programid=2519
Verktyg för test av datasårbarhet på till exempel er kårwebb:
https://webbkoll.dataskydd.net/en/

Verklig huvudman – Cissi, styrelsen
En registrering gällande verklig huvudman är något som krävs av Bolagsverket senast den
1 februari 2018.
Definition: En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar
exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de
personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.
Alla måste anmäla om man har eller inte har en verklig huvudman. Kårerna har generellt
ingen verklig huvudman. En väldigt liten kår skulle kunna ha, men det är inte så sannolikt.
Bolagsverkets tjänst att anmäla verklig huvudman kommer inte öppnas förrän i mitten av
december för ideell sektor. I dagsläget är tjänsten bara öppen för bostadsrättsföreningar.
Om en kår går in och försöker registrera sig idag får man bara tillbaka att uppgifter inte
kunde hämtas och att organisationsnumret behöver kontrolleras.
Familjescouting – Anders Hultman, Mälarhöjden (anders@sverok.se)
Anders berättade hur Mälarhöjdens familjescouting fungerar.
De är föräldrar med spårarbarn och hela familjerna är med på träffarna.
Träffarna är varannan söndag 3,5 timme inklusive matlagning. De är på olika platser varje
gång.
Träffarna är ålderuppdelade:
Igelkottarna: Spårarscouterna
Näbbmössen: Yngre syskon som deltar
Myskoxarna: Äldre syskon/scouter
20-30 personer per träff, varav 2/3 är scouter och av dessa är ungefär hälften spårare.
Ett problem är att material alltid behöver tas med till varje träff. Ett visst tapp av scouter sker
också under vinterhalvåret.
Föräldrarna är med och planerar samt handlar in maten.
Kostnad tas ut på 25 kr/träff för ätande. Näbbmössen äter gratis.
Spårarscouterna går sedan vidare till ”vanlig” upptäckaravdelning.
Aktuella frågor – Gustav, styrelsen
Distriktsläger 2018
Utskick har gjort till samtliga kårer gällande behov av lägerchefer.
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Kommande datum
22/10 Distriktsstämma
16/11 Stormöte TOIS
25/12 Julotta, 80 års jubileum
28/1 Snåriga skäggen
20/3 Kårträff (Hör gärna av er med ämnen att ta upp)
21/4 Scouternas dag. Älghornet har regionstävling samt 90 års jubileum
28/7 – 4/8 Distriktsläger
Övriga gemensamma frågor
Diskussion kring köhantering; Hur hanterar olika kårer sina kölistor
Önskan om Leda kår kurs i Stockholm
Önskan om Trygga möten kurs live, svar att kursen numera endast finns som webbkurs.
Scoutsäkert; Finns aktuellt material idag?
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