
 
 

 

Lathund för  del tagaranmälan 

i  Scoutnet 

 
 

 



Denna lathund vänder sig i första hand till kårer som är direktanslutna till Scouterna och använder Scoutnet som medlemsregister. 

Använder kåren inte Scoutnet som medlemsregister, se punkt 1. Då DUST 2018 inte haft möjlighet att testa denna version av anmälan, 
utan helt litar på Scouternas tidigare erfarenhet från bl a Jamboree, så får ni gärna höra av er om det uppstår problem eller frågor. 

Försök att avsätta tid för anmälan och börja i god tid. Det är fullt möjligt att påbörja en anmäla för att fortsätta en annan dag. Det är 
endast kårordförande, medlemsregistrerare eller arrangemangsansvarig som kan göra kåranmälan i Scoutnet.  

Vi ber er att uppdatera och kontrollera era scouters kontaktuppgifter i Scoutnet. Då dessa automatgenereras så är det viktigt att ni som 
kår, men även vi som läger, har rätt kontaktuppgifter i den händelse vi skulle behöva komma i kontakt med anhöriga. 

Har ni frågor eller synpunkter – fyll i ett kontaktformulär på hemsidan så återkommer vi så snart vi kan. Då frågor kanske måste bollas 
med Scouterna centralt ber vi er att vara ute i god tid. 

Mottot för DUST 2018 är – Tillsammans gör vi det bättre! Vi tror att vi tillsammans kan göra DUST 2018 till det bästa DUST-lägret 
någonsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 .  Kårer som INTE använder Scoutnet som medlemsregister  

Scoutkårer registrerar sin anmälan genom att besöka https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/228 där ni kan registrera 
en ny gästgrupp. Om en extern person eller grupp har deltagit på ett arrangemang under det senaste året (till exempel Jamboree17) så 
har ni säkert redan ett gästkonto. Då loggar ni in med det och anmäler sig till DUST 2018 och så finns kontot kvar i ytterligare ett år efter 
lägret. 

För att anmäla utländska scouter till DUST 2018 måste deras födelsedata anges. Om de anmäler sig med en kår som finns i Scoutnet så 
registrerar ni till dem som ny medlem/gästdeltagare. Samma sak gäller för deltagare som inte är medlemmar i kåren. 

 

2 .  Scoutkårer  som använder Scoutnet som medlemsregister  

 

När du loggat in i Scoutnet syns kommande arrangemang och 
aktiviteter längst ner på sidan. Om inte DUST 2018 syns bland de 5 
översta kan du behöva trycka på ”Visa ytterligare x aktiviteter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck på den blå länken under namn eller direkt på ”Registrera”. 

(Då arrangemangen låg som ej tillgängligt när lathunden skrev 
ser det lite annorlunda ut). 

 

 

 

 

 

 

https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/228


 

Om du trycker på den blå länken ”DUST 2018” hamnar du på 
kårens startsida där du kan se en sammanställning av 
aktiviteten och kårens anmälan. För att ta dig vidare till 
anmälan så trycker du på kårens namn i det nedre högra 
hörnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På fliken ”Översikt” ser du ytterligare en sammanfattning över 
kårens anmälan. Innan du påbörjat din anmälan ska det stå ”0” 
på alla summor och antal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längst ner på sidan ”Översikt” ser ni de frågor och eventuella 
svar som kåren angett på fliken ”Kår frågor”. Uppgifter om 
kåradress och kontaktuppgifter till kåren tas direkt från Scoutnet. 
Önskar ni justera dessa så gör ni det under kårens sidor. 

 

 

 

 

 



För att anmäla och avanmäla scouter så går ni in under fliken 
”Av- och påanmälan”. Ska ni anmäla en redan befintlig medlem 
letar ni upp medlemmen i listan, trycker på knappen anmäl och 
väljer sedan arrangemangsavgift. 

Tryck sedan på knappen ”Redigera” för att registrera uppgifter om 
specialkost mm. 

Efter att du tryck på knappen ”Redigera” ska du svara på ett antal 
frågor om scouten. Tänk på att endast ange sådant som kan vara 
av vikt för lägret att veta. Vi behöver t.ex. inte veta om scouten har 
hemlängtan, lider av mörkerskräck eller kan simma 200 m.  

När det gäller specialkost utöver gluten, laktos, nötter och 
vegetarian är det bra om man kan ange kontaktuppgift till anhörig 
till vilken intedenturen kan vända sig med eventuella frågor. Ange 
också om scouten kommer eller åka hem vid annan tidpunkt än 
resten av kåren. Glöm inte spara! 

Om personen du ska anmäla inte är medlem, t.ex. föräldrar 
som ska med, så måste kåren registrera dem som 
gästdeltagare eller ny medlem. Tryck då på det gröna plusset 
vid ”Lägg till ny medlem/gästdeltagare”. Samtliga uppgifter 
med röd * måste anges. Glöm inte att spara! 



Under fliken ”Tillval och extramaterial” ska kåren ange hur 
många t-shirts i respektive storlek man önskar beställa. 
Observera att lägret inte behöver veta vilken scout som ska ha 
vilken storlek. 

Läger t-shirt ingår i lägeravgiften, därav är avgiften 0 kr. 

På sista fliken ska kåren svara på ett antal ”Kår frågor”. Frågor 
markerade med röd * måste anges.  

Här anger kåren om man önskar boka extra deltagarplatser för 
att ges möjlighet att efteranmäla deltagare.  

Här kan även kåren önska att få dela by med annan kår. Lägret 
ska försöka tillmötesgå de flesta önskemålen men kan inte 
garantera något. 

Flikarna ”Checka in” och ”Alternativ för aktivitet” behöver ni inte 
bry er om i detta läge.  

Har ni frågor – fyll i ett kontaktformulär på hemsidan så återkommer vi så snart vi kan! 




