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KOMMENDANTBLADET
Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
Mars månad 2021
Sammanställning: Göran Lindgren

Annorlunda årsmöte 2021
Kapitelmästaren:
Nu gäller det att se framåt! Det är kanske inte så
lätt med tanke på att pandemin fortsätter. Från
min och ordenskapitlet sida försöker vi ändå
smida planer för vår verksamhet under sommaren och hösten. Det vore trevligt att kunna samla
Castellanernas medlemmar till ett Kastellets dag i
början av juni. Blekinge bataljons musikkår är
beredda att ställa upp om de bara hinner träffas
och repetera. Dessutom väntar flera nya medlemmar som erhållit sina medlemsbevis att bli
dubbade in i Sällskapet.
Även guidningar på Boön, Kastellet och Reträtten i Asarum planeras. Vi har tyvärr brist på guider vilket innebär ett ökat tryck på de som ställer
upp. Känner du att guidning är något du vill
prova på så hör av dig. Utbildning fixar vi internt.
En viktig fråga är hur man från kommunens sida
ser på Kastellet som turistmål framöver. Lions
har meddelat att de inte kommer att ha kaféet
öppet under högsäsong. Anledningen är att båtarnas turlista begränsar antalet besökare. Det får
i sin tur till följd att kyrkan och vårt historiska
rum inte öppnas för besökarna. Turlistan begränsar även möjligheterna till guidningar under högsäsong. Skulle rundvandringen dra ut på tiden
kan man som guide bli sittande på ön i en och en
halv timma innan nästa båt kommer.
Som ni kan läsa på nästa sida så arbetar några av
ledamöterna i ordenskapitlet med att ta fram en
ny medlemsmatrikel. Matrikeln, som kommer att
sändas ut via e-mejl, innehåller uppgifter om
medlemsnummer, namn, postort och grad.
Även om jag riskerar att upprepa mig vill jag ändå
uppmana er att komma med förslag på nya medlemmar. Prata med potentiella Castellaner och
berätta om vår verksamhet.

Göran Lindgren

Ordenskapitlet har beslutat att
årsmöte den 8 april kommer att
genomföras på ett lite annorlunda sätt, Anledningen är som
ni förstår pandemin och de regler som gäller för hur många
personer som får samlas i
samma lokal (max 8). Vid själva
årsmötet kommer ordenskapitlet att närvara på ett coronasäkert sätt för att besluta enligt
punkterna på dagordningen.
Dagordningen kommer att skickas ut med e-post eller via
brevutdelning i god tid innan mötet. På dagordningen framgår
ordenskapitlets förslag på de olika punkterna och namnen på
dem som föreslås i de olika valen.
Har du inga avvikande ståndpunkt på förslagen behöver du
inte göra någonting. Har du däremot andra åsikter så skickar
du in dessa till ordenskapitlet. Vid årsmötet ställer sedan ordenskapitlet de olika förslagen mot varandra för beslut. Dagordningen med instruktioner sänds ut den 20 mars.

Motioner till årsmötet
Motioner till det kommande årsmötet ska vara ordenskapitlet
tillhands senast söndagen den 29 mars 2021.
Motionen skickas via e-post till:
goran.lindgren@castellanerns.se
eller via post till:
Göran Lindgren
Regeringsgatan 128
374 38 Karlshamn

Medlemsavgiften för 2021
Medlemsavgiften är oförändrat 200 kr. Vi skickar inte
längre ut några inbetalningskort utan ber er att sätta in
avgiften på vårt bankgiro eller via vårt Swishknummer.

Bankgiro
5497-3730

Swishnummer
123 176 67 65

Otäck olycka vid Karlshamns
södra
I flera artiklar tog Karlshamns Allehanda 1896 upp den
rådande situationen vid Karlshamns södra station. Upprinnelsen till artiklarna var den oordning som rådde på
den lilla stationsplatsen vid Fisktorget. Sedan länge hade
det varnats för faran med att tågen inte alltid stoppade
vid stationen vilket ledde till att folk hoppade på och av
i farten. Några flaggor som signalerade om att tågen
skulle stanna fanns varken på tåget eller vid perrongen.
Någon vaktpersonal var inte heller utplacerad för att
hålla ordning på den farliga och ofta flitigt trafikerade
stationen och en tisdagsmorgon var olyckan framme.
Då närmade sig Blekinge Mellersta Järnvägsbolags morgontåg från Ronneby och passerade stationsplatsen
utan att stanna. Då bestämde sig kontrollören vid järnvägen G. Arosenius att hoppa på tåget i farten. Han
slinter dock med ena foten och faller ner på marken
med fötterna på järnvägsrälsen. Olyckan var ett ögonblicks verk. Tågets bakre hjulpar körde över Arosenius
fötter varav den vänstra krossades helt. Trots svåra
smärtor förblev Arosenius vid medvetande och togs om
hand av tillskyndande människor. Han bars in på firma
Lundström och Nilssons kontor som låg strax intill och
tillförordnade lasarettsläkaren Oskar Forssell tillkallades. Under läkarens uppsikt transporterades den skadade med en droska till lasarettet. För att undvika kallHamnkiosken vid Karlshamns södra station.
Foto: Karlshamns museum
brand amputerades det vänstra benet strax nedanför
knäet medan högerfoten förväntades kunna räddas.
Den tragiska olyckan gav ny näring till debatten om villervallan vid stationen och i tidningen uppmanades järnvägsstyrelsen att antingen låta alla tåg stanna vid Södra station eller helt enkelt lägga ner den.
Vad som hände den olycksalige Arosenius vet vi inte men han skulle säkert återkomma i sina tankar till den
olycksaliga tisdagsmorgonen 1896 som så dramatiskt förändrade hans liv.

Sällskapets register och matrikel anpassas enligt dataskyddsförordningen
(GDPR)
Sällskapet har idag två medlemsregister. Det ena registret innehåller namn och medlemsnummer på alla Castellaner
sedan starten 1966. Det andra registret innehåller namn, personuppgifter, adresser, e-postadresser och medlemsnummer samt uppgifter som inträdesår, utträdesår och årtal för högre grad. Syftet med det sistnämnda registret är att ha
aktuella personuppgifter vid kontakter med medlemmarna, utskick och hanteringen av medlemsavgifter.
För att kunna följa dataskyddsförordningens regler (GDPS) för föreningar har ordenskapitlet påbörjat arbetet med en
ny matrikel som ska skickas ut till medlemmarna. Sällskapet ökade digitalisering innebär att medlemmarnas
personuppgifter måste skyddas. Vid upprättande av en ny matrikel ska ordenskapitlet informera om bl.a. följande:




Vem är personuppgiftsansvarig?
Vilka personuppgifter matrikeln innehåller?
Syftet med matrikeln”

Ordenskapitlet måste informera medlemmar om deras rättigheter och bl.a. låta dem få :

Tillgång till sina uppgifter

Uppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga

Uppgifter om hur vi skyddar personuppgifterna

