
  

  

 

KÅRLOKAL TELEFON POSTGIRO HS 2013-10-04 

Oskarsborg 08-755 6 557 20 77 67-5 

Enebybergsvägen 1 

182 36  DANDERYD 

 

Styrelsemöte 2013-10-01 

Magnus Davidsson, Mikael Embler, Maria Hanström, Karin 

Hellblom, Daniel Kempe, Liselotte Neumann, Åsa Neumann, 

Ulrica Palmér, Jonas Ryberg och Ragnar Sjögren. Anders 

Larsson under §99. 

9 av 12 styrelsemedlemmar närvarande 

Liselotte öppnade mötet. 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Åsa Neumann blev vald till kårkassörska. 

Maria Hanström blev vald till kårsekreterare. 

Åsa läste upp attestrutinerna för den nya styrelsen för 

att informera nya medlemmar samt friska upp minnet på övriga.  

Styrelsen beslutar att Liselotte Neumann (kårordförande) pnr 

ÅÅMMDD-xxxx, Ulrica Palmér (vice kårordförande) pnr 

ÅÅMMDD-xxxx och Åsa Neumann (kårkassörska) pnr 

ÅÅMMDD-xxxx tillsvidare äger rätt att var för sig teckna 

Danderyds Sjöscoutkårs firma, göra uttag från kårens 

konton, öppna och avsluta konton, samt kvittera värdehandlingar 

för kårens räkning. 

Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 

Ingen post har inkommit.  

Kåren har 142 kkr på sina konton. Inget är just nu placerat på 

fasträntekonto.  

2-kronorna har inte komplett utrustning men inga fler 

avdelningar har seglingsmöte denna termin och Vrakpatrullen 

tittar över detta fram till sjösättningen.  

Gunilla har med hjälp av Jonas R, Vidar och Jakob blivit flyttad 

till sin vinterförvaring. Stort tack till dem som ställde upp när 

Lars och Holger fick förhinder. Det finns lite kvar att ordna 

innan vintern med Gunilla. Tex är motorn är inte konserverad, 

hon är inte täckt och vaggan börjar gå sönder.  

Närvarande 

§91 Mötets öppnande 

§92 Föregående 
protokoll 

§93 Konstituering av 
styrelsen 

§94 Post 

§95 Ekonomi 

§96 Båtar 
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Vrakpatrullen vill att vår Sandström vinterförvaras hos Astons. 

Att ha den förvarad inne kostar 6702 kr och ute 4889 kr. 

Styrelsen beslutar att ta den till Aston för förvaring. 

Vrakpartullen får själva bestämma om den ska vara inne eller 

ute. 

Det finns önskemål från framförallt Skeppen att kåren behöver 

fler båtar. Båtarna räcker inte till under seglingsmötena.  

Ett utrymingslarm finns nu installerat på Oskarsborg. Klas 

Widén ska informera om hur den fungerar. Liselotte och Micke 

ska vara med på detta möte. De får sedan sprida informationen 

till ledarna i kåren.  

Kommunen har kommit med ett förslag att istället för att bygga 

ett nytt förråd till oss så vill de utöka Haparanda 5 m. Vi måste 

undersöka hur mycket av gräsplanen som försvinner om detta 

alternativ väljs. Det blir en klar försämring för oss eftersom vi 

använder gräsplanen på avdelningsmötena.  

Styrelsen pratade om möjligheten att sätta upp ett staket för att 

försöka hindra komma tillrätta med problemet med allt hundbajs 

som lämnas på vår gräsmatta.  

Kårens nyvalde stugfogde Micke ska försöka lösa problemet 

med vår trasiga nivåmätare på septiktanken. Han ska även 

koppla bort slangen på huset innan det börjar frysa och montera 

ner de gamla brandvarnarna. 

Karin har kontakt med en reparatör för att laga den högra kylen 

som är trasig. Just nu väntar vi på en reservdel så att den kan 

repareras. 

Seniorrummet ska låsas med ett kodlås. Koden till låset måste 

finnas tillgänglig i ledarrummet. 

Till båtupptagningen/städdagen den 6 oktober ska Micke ordna 

fram en lista över vad som ska göras vid Oskarsborg. 

Bockarna som båtarna ligger på behöver ses över innan 

båtupptagningen. 

Titti erbjuder att ta ansvar för fikat under båtupptagningen.  

Dana tar med sig en stege för att vi ska kunna rensa 

hängrännorna.  

Småfåglarna har eldat, gjort söljor och haft föräldramöte. Det är 

24 scouter på avdelningen och 7 ledare.   

§97 Hus 

§98 Båtupptagning 

§99 Avdelningar 
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Stormfåglarna har haft ett möte vid parken nere vid bryggan då 

bland annat en hinderbana byggdes. De har även eldat, grillat 

korv och haft föräldramöte. De är 19 scouter och ska ta in 

ytterligare några. Avdelningen har 7 st ledare. 

Sjöfåglarna har lekt lekar, grillat marshmallows, gjort söljor och 

gjort hajkbanan. Avdelningen har 21 scouter och 7 st ledare. 

Råseglarna har ägnat sig åt segling. Det har vid seglingarna 

varit lite för lite ledare. Avdelningen har 28 scouter och 6 st 

ledare.    

Sjöbusarna har även de ägnat sig åt segling. Avdelningen har 27 

scouter och 6 st ledare.     

Skeppen har haft seglingsmöten fram till nu. Ikväll har de möte 

på Oskarsborg med patrullindelning. Avdelningen har ca 35 

scouter och 10 st ledare. Några scouter var med på 

sjöscoutseglingarna och seglade 2-krona. De kom på 1:a och 4:e 

plats. 

Hafskappseglarna har seglat på 4 möten. De har även varit med 

på Sjöscoutseglingarna där de kom på 3:e, 5:e och 6:e plats. 

Avdelningen har ca 10 scouter och 5 st ledare.   

P.C har seglat 2 gånger, haft planeringsmöte och gjort pizza. De 

är 6 scouter på avdelningen och inga ledare.    

Styrelsen diskuterade vilket/vilka läger kåren ska åka på i 

sommar. Liselotte ska maila ut på ledarsändlistan de olika 

alternativen så att alla avdelningar kan fundera på hur de vill 

göra. Daniel ska prata med lite andra kårer som han har 

kontakter i hur de tänker göra.     

Styrelsen antog Policy för behandling av personuppgifter inom 

Danderyds Sjöscoutkår. Finns bifogat till detta protokoll.   

Den 3 november kl 17-19 är det dags för Ljusfest nere vid 

Sätraäng. Det är hembygdsföreningen som håller i detta 

tillsammans med oss. Vi ska ordna med en gryta, gasolspis och 

gasol. Hembygdsföreningen köper saft. Nytt för i år är att man 

kan ta med sig något att grilla över den eld som kommer göras. 

Ledare och scouter från kåren får gärna dyka upp under kvällen.  

Karin har börjat med planeringen inför Thinking day. De datum 

som är aktuella är 17 eller 18 februari. En eventuell ändring av 

programmet bör ske under hösten.  

§100 Läger 

§101 Övrigt 
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Alla ledare i kåren ska genomföra kursen Trygga Möten. 

Liselotte skickar ut information om detta på sändlistan.  

Danderyd anordnade en knopkontroll på Scouternas natt. Från 

kåren var Åsa, Dana, Sara, Partik, Vidar och Saga med. Det blev 

en lyckad kontroll. 

Nästa år kommer Sjöscoutseglingarn att hållas i Värtan. 

Antagligen kommer vår kår få förfrågan om att vara med att 

arrangera detta. 

Söndagen den 6 oktober – Båtupptagning kl 10-14 

Söndagen den 20 oktober – Distriksttämma 

Söndagen den 3 november – Ljusfest kl 17-19 vid Sätraäng 

Onsdagen den 6 november  – Styrelsemöte kl 19 

Torsdagen den 5 december – Styrelsemöte kl 19 

Måndagen den 13 januari – Styrelsemöte kl 19 

Utledhelg den 25-26 januari (mer info kommer) 

 

Liselotte tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Maria Hanström Liselotte Neumann 

Kårsekreterare Kårordförande 
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Presenterad av styrelsen för kårstämman 2013-09-19 

Policy för behandling av personuppgifter  

inom Danderyds Sjöscoutkår 

 
 
 
Enligt lagen har vi som förening rätt att lagra personuppgifter vi behöver för verksamheten. Dock 
måste vi hantera alla personuppgifter och annat som rör enskilda personer med yttersta varsamhet. 
 

Personuppgifter i pappersformat 

Alla personuppgifter i pappersformat måste förvaras på ett sätt så att bara de som behöver 
uppgifterna har tillgång till dom. Exempelvis får inte insamlade lappar med personuppgifter 
(personnummer, adress, telefonnummer, hälsouppgifter etc) förvaras i allmänna utrymmen (inkl. 
postfack) utan ska förvaras inlåsta och/eller i ledarrummet och skyndsammast tas om hand av den 
som behöver dessa. Uppgifterna ska förstöras när behovet av dessa inte längre finns. 
 

Personuppgifter i elektroniskt format 

När man förvarar och utbyter uppgifter i elektroniskt format är det speciellt viktigt att veta vem som 
kan få tillgång till uppgifterna.  

Lokal lagring (dator)/ löstagbart minnesmedia (t.ex. usb-minne) 

Person som lägger upp filer lokalt innehållande personuppgifter är ansvarig för att inte 
obehöriga har tillgång till uppgifterna. 

Dropbox och andra molntjänster 

Filer förvarade i t.ex. Dropbox anses säkert nog för att vi ska kunna ha adresslistor, 
deltagarlistor och andra ”lättare” personuppgifter där (t.ex. allergier). Vid delade ”moln”-
mappar är det viktigt att alla med access till mappen verifieras minst en gång per år. Access 
för funktionär som slutat skall tas bort snarast. Funktionär med access till en delad mapp i 
Dropbox har ansvar för att inte obehöriga kan komma åt uppgifterna via den lokala kopian. 

E-mail 

När uppgifter som behandlar enskild person utbyts via mail måste mottagarna vara väl 
definierade och uttydbara. Mailgrupper är därför fel forum för all mailväxling på personnivå. 
Kontrollera alltid mottagare och skicka bara till verifierade mailadresser. Mottagare av sådana 
mail ska se till att inte obehöriga kan få tillgång till uppgifterna. 

 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Referenser: 
PersonUppgiftsLagen 
Personuppgifter i e-post (Datainspektionen) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/?bet=1998:204
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/sakerhet-enligt-personuppgiftslagen/sakerhet-for-personuppgifter-i-e-post/

