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Rättigheter: medlemsregisteransvarig 

sekreterare  
kårchef 

  

BEHANDLING AV MEDLEMSANSÖKNINGAR 
Via kårsökningen på hemisdan kommer en hel del nya medlemmar till scouterna. Tack vare tjänsten behöver 
kåren inte mata in uppgifterna i Kuksa utan de nya medlemmarna, eller deras föräldrar, gör det för er. Samtidigt 
anmäls en målsman för den blivande scouten. 
 
Kom ihåg att med jämna mellanrum granska inkomna medlemsansökningar i Kuksa. Det är viktigt att alla 
intresserade får respons på sin ansökan. Ifall det inte finns utrymme för nya medlemmar, exempelvis på grund 
av ledarbrist, kan det vara bra att meddela detta genom att skicka e-post till den som fyllt i ansökan. Samtidigt 
kan man utreda föräldrarnas möjlighet att komma med i verksamheten.  
 
Ett knep som kan löna sig att pröva är att bjuda in alla som skickat en ansökan till ett av kårens evenemang (t.ex. 
termins-kickoff) tillsammans med föräldrarna.  Då finns en möjlighet att träffa föräldrarna och försöka rekrytera 
med dem i verksamheten. Det här fungerar oftast bättre än en e-post som lätt blir obesvarad. 
 
Ankomna ansökningar kan i kåren behandlas av; medlemsregisteransvarige, sekreteraren och kårchefen. 

EXEMPEL PÅ MEDDELANDEN 

Till föräldrarna 
 
Hej. Ditt barn har anmält sig till scoutverksamhet via den elektroniska medlemsansökan. Tyvärr är situationen i 
vår kår sådan att vi inte kan ta med nya medlemar i innan vi hittar fler vuxna som kan leda verksamhet. Skulle 
du vara intresserad av att vara med eller känner du någon som kunde vara det? Man behöver inte kunna 
scoutverksamhet från förr utan det finns utbildning och handledning till allt. 
  
Mer information finns på: www.scout.fi/bli-scout  
 
Om det här låter intressant så ta kontakt med [KONTAKTPERSONENS UPPGIFTER] så kan vi diskutera mera. 
 
Meddelande att det inte finns utrymme i kåren 
 
Hej. Ditt barn har anmält sig till scoutverksamhet via den elektroniska medlemsansökan. Tyvärr är situationen i 
vår kår sådan att vi inte kan ta med nya medlemar i verksamheten för tillfället. Vill du att vi tar kontakt då en 
ledig plats dyker upp eller ska vi ta bort ert barn från väntelistan? 
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BEHANDLA ANSÖKNINGAR 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Inkomna ansökningar syns på 
framsidan i Kuksa. 
Där syns också hur många ansökningar som 
väntar på behandling.  
 
Klicka på länken  Behandla ansökningar 
för att komma åt dem 
 

Om ni inte hinner behandla ansökan direkt, 
klicka på Behandla senare. På så sätt får 
vi veta att ansökan kommit fram och att 
kåren noterat den. Observera att 
ansökningar får endast lagras i Kuksa i 3 
månader, därefter raderas uppgiften. Kom 
således ihåg att vara i kontakt med 
personen om ni inte kan ta in en ny medlem 
inom de närmaste 3 månaderna. 
 

Om någon ansökan är obefogad, eller det 
kommit flera från samma person, så går det 
att radera ansökan. 
  

Du kommer åt ansökan genom att klicka på 
länken Behandla 
 

OBS! Om personen som ansökan om 
medlemskap redan finns i registret (t.ex. 
medlem i en annan kår, eller har deltagit i 
något evenemang som kompisdeltagare) så 
syns det i den här listan. 
 
 

Om personen redan finns i registret klicka 
på länken ”lägg till medlemskap” längst 
till höger. 
 
Innan man gör det så lönar det sig att 
kopiera uppgifterna från ansökan, eftersom 
vissa saker kan ha ändrats från förr. 
Observera att uppgifter från den nya 
ansökan inte automatiskt överförs till den 
gamla profilen. 
  

Högst uppe ser du personens uppgifter 
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Telefonnummer 
Bästa sättet att få kontakt med medlemmen 
i brådskande ärenden. Se därför till att 
numret är uppdaterat.  
Om medlemmen inte har en telefon fyll 
fältet ex. med 000000000. 
 

E-postadress 
Fyll i medlemmens e-postadress. 
OBS! Skriv aldrig in målsmannens adress i det 
här fältet, den har sin egen plats i 
målsmannens uppgifter. 
Fel adress här hindrar dig senare från 
att lägga till en målsman åt scouten.  

När alla uppgifter är korrekt ifyllda klickar 
man på ”Spara” 
 

I del 2 lägger man till personens 
medlemskap i kåren. 
 

Välj rätt organisation (egen kår) från 
rullgardinsmenyn 
 

Kontrollera att medlemstypen är rätt, i 
FiSSc är alla scouter av medlemstyp 1(1-
jäsen) 
 

Startdatum för medlemskapet är 
obligatoriskt. 
 
Observera att kåren ser personen i sin 
medlemslista först efter det datum som 
väljs, så det lönar sig att använda dagen då 
ansökan inkommit/då man behandlar den. 

Spara! 
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Medlemens kontaktuppgifter syns i 
medlemskortets övre hörn 

Medlemskortet hittas på framsidan under 
kontaktuppgifterna. Knappen öppnar en pdf-
fil. 

Det går att redigera kårmedlemskapet 
genom att klicka på ”redigera” 

Via rullgardinsmenyn kan man välja 
medlemens första kår (om medlemmen är 
medlem i flera kårer) och sedan trycka på 
”spara” 
 

Det går att lägga till medlemskap i flera 
kåren, medlemstypen bör alltid vara av 
typen ”Medlemstyp 1” i alla kårer för en 
aktiv scout. Medlemsavgiften skickas till den 
kåren som är vald som ”första kår” 

Via knappen ”lägg till ett handslag” kan man 
lägga till uppdrag åt medlemmen. 
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