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!

