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från landsgillerådet LGR
I senaste Aktuellt från LGR angavs temperaturen
utomhus till -25, nu läser vi +25 på termometern.
Solen skiner från en klarblå himmel och gräsmattan lyser gul, dock inte av blommor utan av torrt
gräs.
Jag som skriver detta heter Leif Granéli och är
landsgilleskattmästare.
Medlemsregister.
Jag har övertagit ansvaret för medlemsregistreringen från Ingalill Sjunnesson, som under flera år
gjort ett mycket bra arbete med detta. I sann
GDPR-anda håller jag på att lägga om registret till
ett rent adressregister.
Medlemsantalet.
Tyvärr fortsätter vi att tappa medlemmar. Vid senaste mätningen var vi 513 st att jämföras med 539
för ett år sedan. Rekryteringen av nya medlemmar
är alltså en ödesfråga för oss.
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj började nya regler att gälla för registrering av personuppgifter. Grundtanken är att
man inte ska registrera fler uppgifter i personregister än man använder. Vi LGR har därför beslutat
att bara registrera namn och adress på medlemmarna. Detta måste vi ha för att nå ut med vår tidning. Vi registrerar alltså inte födelsedata, telefonnummer eller dyl. Varje Gille bör ha ett utförligare
register med adresser födelsedata, telefonnummer, e-postadress mm. Det är viktigt att uppgifterna raderas när medlemskapet upphör. Varje
medlem har rätt att vid varje tidpunkt få vetskap
om de uppgifter som registret innehåller. Medlemmen har också rätt att begära att uppgifterna
raderas.
LGR har dessutom ett speciellt register med epostadresser till medlemmar som är anmälda som
postmottagare i varje Gille.
Varje Gille bör antaga och dokumentera en policy
för registrering av medlemsuppgifter. Exempel på
sådant dokument bifogas detta meddelande.
För LGR / Leif G

Gillescoutvandringen 2018
Så har årets gillescoutvandring avslutats. Vi hade
gjort ett bra avtal med väderguden, sol från en
klarblå himmel varje dag. Platsen var Borstahusen
strax norr om Landskrona. Vi hyrde in oss på stugbyn på Borstahusens nya campingplats, ”Mötesplats Borstahusen”.
Vi var 60 ”heltids-” och 3 ”deltidsvandrare”. Kristianstadsgillet besökte oss en heldag med 14 vandrare. Vi det avslutande lägerbålet kom flera gäster
bl a fd landsgillemästaren Gunilla Engvall med frimärksdirektören Björnar Jonsson.
Vandringen gick norr- och söderut. Ett spår gick i
Hilleshögs dalar och naturligtvis en runda på ön
Ven.
Vi, Kulla scoutgille som arrangerade vandringen är
mycket nöjda med arrangemanget och ser fram
emot vandringen om två år, kanske någon stans i
mellan-Sverige.
Kort rapport från LGR-möte den 24 maj.
LGR-mötet började i Karmeliterklostret i Rydebäck. Vi var med på en kort em-bön och därefter
fick vi en pratstund med syster Maria som är vår
kontaktnunna vad det gäller Fredsljuset.
LGT 2019 kommer att vara i Karlstad. LGR kommer
att subventionera resor och konferenskostnader i
syfte att få en stor uppslutning. Målet är att alla
Gillen skall vara representerade.
LGR har nu tagit fram en info-folder om Gillescouting i A4 och A5 format. Nu letar vi där vi kan få
den tryckt till överkomligt pris. Därefter kommer
vi att sprida den där vi finner att den kan göra
nytta och till alla Gillena som kommer att få ca 25
st i första omgången.
Vi tittade närmre på GDPR, vad det betyder för vår
organisation, se vänsterspalten.
Nästa LGR-möte, den29-30 sept och 13-14 nov på
KFUM Central i Stockholm.
För LGR / Heinz

