DUST22 – Funktionärsbrev 1
Sommaren närmar sig med stormsteg och planeringen inför DUST22 är i full gång.
För att kunna genomföra lägret behövs ni, lägret behöver funktionärer! Det är ni som
bidrar till att alla kan komma tryggt och säkert till Ösjönäs i sommar och åka därifrån
med nya kunskaper och erfarenheter, men framför allt minnen för livet!
Lägertiden

Trygga möten och registerutdrag

Lägret hålls den 30 juli till den 6 augusti 2022. För
dig som är funktionär börjar lägret redan den 29 juli.
Funktionärsavgiften är 900 kronor.

Enligt Scouternas riktlinjer ska alla över 15 år som
deltar på aktiviteter där barn är inblandade ha
gått kursen Trygga möten samt kunna uppvisa ett
utdrag ur belastningsregistret. För er som är aktiva
inom någon kår så bör detta redan vara gjort och
registrerat i Scoutnet.

Kostnad för funktionärsbarn (upp till 9 år) är 250
kronor.
Du som deltar på uppbyggnad och rivning av
lägret får funktionärsavgiften reducerad med 600
kronor. Då gäller tiden från torsdag lunch den 28
juli till söndag eftermiddag den 7 augusti. Gör en
intresseanmälan på hemsidan och meddela oss om
det låter intressant.

Funktionärsanmälan
Har du inte haft kontakt med någon inom
DUST22 och fått ett uppdrag tilldelat dig? Gör en
intresseanmälan på hemsidan så lotsar vi dig till rätt
funktion och kontaktperson. Därefter sker anmälan
via Scoutnet enligt nedan.
Anmälan ska vara registrerad i Scoutnet senast den
31 maj. En lathund för hur man gör i Scoutnet bifogas
i detta funktionärsbrev. Kom ihåg att fylla i storlek på
t-shirt i samband med anmälan. Observera att även
funktionärsbarn ska anmälas till lägret i Scoutnet.

Betalning
I samband med sista anmälningsdagen, den 31 maj,
ska hela funktionärsavgiften betalas till DUST-lägrets
bankgiro.
BG: 5032-4151. Märk betalningen med ditt namn!
Återbetalning av deltagaravgift, minus 250 kronor för
administrativ avgift, sker endast mot uppvisande av
läkarintyg fram till lägrets start.

För er som inte har gjort detta så kommer det finnas
möjlighet att genomföra Trygga möten digitalt innan
lägret, då får ni en länk från oss.
Har ni inte visat registerutdrag, beställ ett begränsat
utdrag från polisens hemsidan och var beredd att
visa upp detta i samband med anmälan. Behöver du
visa ditt utdrag blir du kontaktad av lägerledningen.

Transport och parkering
Det är smala vägar och i stort sett inga
parkeringsplatser runt lägerplatsen. Därför
rekommenderar vi att ni samåker till lägret så långt
det är möjligt. I samband med in- och utryckning
under lördagen så kommer vägarna att vara
enkelriktade och mycket trafik kommer vara i rörelse.
Inga bilar eller släp kommer att vara tillåtna på
lägerområdet. De som kommer med egen bil
kommer att få parkera dessa vid Stenkällegården,
8 kilometer från lägerområdet. Parkeringen kostar
50 kronor per dygn och bil. Lägret anordnar dagliga
transporter mellan lägerplatsen och Stenkällegården
för dem som behöver komma åt bilen under
lägertiden. Betalningen sker på plats med kort eller
swish (ej kontanter).

Mat och boende

Frågor

Det kommer finnas en matsal där alla funktionärer
äter. Det kommer serveras frukost, lunch och
middag. Ta med egna matsaker (mugg/glas, tallrik
och bestick).

Vi kommer fortlöpande att lägga upp FAQ på
hemsidan. Ni som har frågor, kolla gärna där.

Boende sker i eget tält på en gemensam yta
tilldelad funktionärer. Har ni speciella behov ber vi
er kontakta lägerledningen eller er kontaktperson så
ska vi göra vårt bästa för att tillgodose dessa.

DUSTis
DUSTis är vår dagverksamhet som vi erbjuder till
funktionärsbarn i åldern 3 till 9 år.
Det kommer vara ett pass på förmiddagen och
ett pass på eftermiddagen, undantaget tisdagen
eftersom det är marknadsdag. Tider uppdateras vid
senare tillfälle. Meddela i samband med anmälan om
ni vill delta (barnen måste vara blöjfria).

Covid-19
Med anledning av pandemin följer lägerledningen
de råd och rekommendationer som kommer från
Scouterna och myndigheterna.
Vår ambition är att lägret ska kunna genomföras
utan restriktioner men med bibehållet tänk kring den
individuella säkerheten. Vi kommer att, vid behov,
se över möjligheten att genomföra lägret på ett
alternativt sätt.
Tills vidare gäller att vi planerar för att genomföra
lägret så som det alltid har genomförts, alltså med
stort fokus på den gemensamma och individuella
upplevelsen.

@dustlagren22

DUST-lägren

Om ni inte hittar svaret, skicka frågorna via
frågeformuläret på hemsidan eller i ett e-post till
info@dustlagren.se.
Tveka inte att höra av er till oss! Vi strävar efter att
besvara era frågor inom en vecka. Rör det frågor om
anmälan i Scoutnet kan vi behöva föra en dialog med
Scouterna och då kan svar dröja något.
Håll er uppdaterade genom att titta under Funktionär
på hemsidan, vi uppdaterar fortlöpande. Där finns
även efterlysningar på funktionärer till specifika
uppgifter.

Scouthälsningar,
LÄKO DUST22

Lathund för
funktionäranmälan
i Scoutnet

1. Medlem i Scouterna
Gå till anmälan genom att följa länken:
https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/2260

Logga in genom att ange användarnamn
och lösenord. Om du inte vet vad du har
för användarnamn kontaktar du
medlemsregistrerare i din kår. De vet
vilken e-postadress (användarnamn) du
har registrerat i Scoutnet.

Det finns även en möjlighet att anmäla åt andra medlemmar i kåren se kap 2. Har du
en snäll medlemsregisterare så kan de alltså göra anmälan åt dig.

När du kommer in på arrangemangets
startsida så går du ner till Anmälan till
arrangemang och väljer formuläret
“Funktionärsanmälan” eller
“Funktionärsbarn”. Tryck på Anmäl.

Fyll i formuläret. Frågor markerade med
* är obligatoriska och måste anges.

Samtliga funktionärer på lägret ska ha
genomfört Trygga möten och ha
uppvisat registerutdrag från
Belastningsregistret enligt Scouternas
riktlinje. Har man inte uppvisat
registerutdrag på kåren ska detta kunna
uppvisas innan lägerstart.

När du sparat formuläret kommer du
vidare till en sammanställning av din
anmälan. Kontrollera så att alla uppgifter
stämmer. Om profilinställningar inte
stämmer så ändrar du detta i din profil.
Om något i din anmälan inte stämmer
trycker du på “Redigera”.
Tryck sedan på “Bekräfta anmälan” - och
du är anmäld!

Om allt gått som det ska får du ett mejl med din anmälan. Detta skickas till den
mejladress som du har registrerad i Scoutnet.

2. Anmäl åt annan medlem
Som medlemsregistrerare eller arrangemangsansvarig kan du anmäla åt annan medlem i kåren.

Skriv in namn på medlemmen och välj
vilket formulär du vill använda. Gör
sedan som ovan.

3. Inte medlem i Scouterna
Gå till anmälan genom att följa länken:
https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/2260

Är du inte medlem i Scouterna så kan du
göra anmälan som Ny extern
användare. Välj anmälningsformulär
“Funktionärsanmälan” eller
“Funktionärsbarn”. Tryck på “Anmälan”.

Fyll i dina profilinställningar och tryck på
“Spara och fortsätt”. Frågor markerade
med * är obligatoriska att svara på.

Fyll i anmälan som ovan.
Behöver du behörighet för att gå
webbkursen Trygga möten - kontakt
info@dustlagren.se för
inloggningsuppgifter.
Du kommer behöva uppvisa utdrag ut
belastningsregistret. Detta ska kunna
uppvisas från och med 31/5. Se mer info
på dustlagren.se för hur du går tillväga.
Glöm inte att bekräfta anmälan.

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

