Lathund för anmälan till sommarlägret via Scoutnet
Medlem i kåren
Om du är medlem i kåren och betalar medlemsavgift har du en inloggning i vårt medlemsregister Scoutnet.
Användarnamnet är antingen ditt personnummer (12 siffror), medlemsnr som du finner på senaste fakturan eller
den mejladress som angavs när medlemmen registrerades.
Alla dessa användarnamn går att använda oberoende av varandra.
En mejladress kan dock vara registrerad på flera användare och går då inte att använda som användarnamn utan då
måste personnummer eller medlemsnr anges.
Ditt lösenord har inte delats ut utan måste begäras första gången genom att klicka på ”Har du glömt lösenordet?”
markerat i gult i bilden nedan.
När du klickat på den kommer ett nytt fält upp där du anger epost, personnummer eller medlemsnr som du vill
hämta ett nytt lösenord för. Detta mejlas till medlemmens primära mejladress.
När lösen är satt kan du logga in.
Om du inte får något mejl från Scoutnet med ditt lösenord eller inte kan logga på kontaktar du din ledare eller
ingvar.akerblad@waxholmsscoutkar.se

När du loggat in ser det ut som nedan och du klickar på Registrering och du får upp själva anmälningsformuläret.

Alla frågor markerade med en röd stjärna måste besvaras, tyvärr är formuläret lite dåligt på att visa vad man glömt
men om du kollar igenom flikarna borde du snart hitta vilken röd stjärna du missat.
När du lyckats anmäla dig får du frågan om du vill få ett mejl med bekräftelsen, vi rekommenderar att du accepterar
detta mejl då det innehåller betalningsinformationen och återbetalningspolicyn.
Lycka till med anmälan så ses vi på lägerängen!

Icke medlem i kåren
Är du förälder eller icke medlem som skall följa med på lägret använder du den gulmarkerade knappen Registrering.
Du får sen fylla i dina personuppgifter men tänk på att den mejladress du uppger behöver vara unik och således inte
samma som för någon som redan är medlem. Du är nu i formuläret och kan fylla i all information vi behöver.

Alla frågor markerade med en röd stjärna måste besvaras, tyvärr är formuläret lite dåligt på att visa vad man glömt
men om du kollar igenom flikarna borde du snart hitta vilken röd stjärna du missat.
Vi rekommenderar att du accepterar bekräftelsemejlet när anmälan är klar då detta innehåller
betalningsinformation och återbetalningspolicy.
Om du fortfarande har problem med anmälan kontakta din scouts ledare eller
ingvar.akerblad@waxholmsscoutkar.se
Lycka till men lägeranmälan så ses vi på lägerängen!

