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Rättigheter

medlemsregisteransvarig
kårsekreterare
kårchef

ÄNDRA MEDLEMSTYP
Det är möjligt att ändra medlemstypen då medlemsavgiften är betald eller om den ännu inte fakturerats.
Börja med att söka den medlem vars medlemstyp du vill ändra.

Medlemstyp ändras under
fliken Medlemskap.

Välj ”Redigera”!

Då du valt ”Redigera” kommer du till denna sida.

Välj önskad medlemstyp i
rullgardinsmenyn.

1-jäsen / Medlemstyp 1:
• Använd denna för alla medlemmar.
Medlemstyp 1 är medlem i kåren, FiSSc
och SP-FS.
2-jäsen / Medlemstyp 2:
• Använd INTE denna! Används av SP-FS
för syskonrabatt.
3-jäsen / Medlemstyp 3
• Används för familjescouting. Denna
medlemstyp är 4-6 år gammal och deltar
i kårens familjescouting.
Kannatusjäsen /Understödande
medlem
• Kan användas för kårens understödande
medlemmar. OBS! Dessa är inte scouter
och är inte berättigade till
medlemsförmåner.
Tilapäinen osallistuja / Tillfällig
deltagare:
• Se följande sida!
Vain lippukunnan jäsen, ei partiolainen /
Kårmedlem, icke scout:
• Se följande sida!

Kom ihåg att spara!
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Dessa två medlemstyper rekommenderas inte!
•

•

Tillfällig deltagare: Person som vill prova på scouting. Man får prova på max tre möten, därefter bör
medlemstypen ändras till medlemstyp 1. Personer som provar på bör skrivas in eftersom scoutförsäkringen
då gäller även för dem under de möten de provar på. OBS - om datumet då man blivit ”Tillfällig deltagare”
och datumet då något skett (scoutförsäkringen kopplas in) är mer än tre veckor kan försäkringsbolaget anse
att försäkringen inte är i kraft. Använd denna medlemstyp enbart om du är säker på att du kommer ihåg att
ändra den till medlemstyp 1 i tid (max 3 veckor).
Kårmedlem, icke scout: Person som är medlem i endast kåren, inte i FiSSc och SP-FS. Personen har inte
tillgång till några förmåner, har ingen scoutförsäkring, får inte dra verksamhet (då ansvarsförsäkringen inte
gäller), kommer inte åt Kuksa (om denne har ett uppdrag i kåren som skulle ge den rätt till det) eftersom
Kuksa är en medlemsförmån. Oftast används denna medlemstyp för ”gamla kårledare” som inte är aktiva
men betalar avgift till kåren som understöd. Motsvarande bättre medlemstyp att använda för dylika personer
är ”understödande medlem”
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