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UPPDATERING AV MEDLEMSUPPGIFTER 
Uppdatering av medlemsuppgifter och utskrift av medlemskort sker i medlemsregistret Kuksa. Detta kan göras 
av medlemmen själv eller av dennes målsman som av scoutkåren registrerats i medlemsregistret.  
 
Målsman: Om du har minderåriga scouter, be scoutkåren lägga in dig som målsman för alla dina barn. Då du 
blivit tillsatt som målsman i registret, får du ett e-postmeddelande med all nödvändig information för din 
registrering. 

UPP D AT E RI N G  AV  U P PG I FT E R 

 Detta kan man göra själv: 
• registrering i medlemsregistret Kuksa 
• uppdatering av egna kontaktuppgifter 
• spara/skriva ut sitt medlemskort 
• anmälan till en del scoutevenemang 

 
Dessa bör medlemmen meddela kårens medlemsregisteransvarig om: 

• att lägga till målsman i registret 
• utträde ur kåren (avslutande av medlemskap) 
• ny medlem 

RE GI S TR ER I N G  

Registrering sker på adressen kuksa.partio.fi. 
 
För att registrera dig behöver du ditt medlemsnummer och den e-postadress som finns inmatad i 
medlemsregistret Kuksa. Kontakta kårens medlemsregisteransvarig för att få reda på dessa om du själv saknar 
dem. Om din målsman är kopplad till dig i Kuksa, kan denne uppdatera dina uppgifter. 

 

 
 

Registrera dig 
Då du för första gången vill komma åt 
Kuksa, bör du registrera dig som användare. 
Tryck på knappen - registrering 
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Medlemsnummer 
Använd medlemsnummer om du ämnar 
registrera en medlem. Använd 
målsmansnummer ifall du vill registrera dig 
som målsman till en minderårig medlem. 
  

E-postadress 
samma som finns i medlemsregistret!  
 

Användarvillkor 
Kryss i rutan är obligatoriskt 

Google 
Om du använder Google (t.ex.) gmail ofta, 
är detta ett bra alternativ. 
 

Välj av 3 registreringsalternativ det som passar dig 
Kom ihåg vad du valt! 
 
 

Facebook 
Om Facebook är bekant kan du använda 
samma login här.  
 
 

ScoutID 
Skapa ett egen ScoutID om Google och 
Facebook känns obekanta.  
 
 

Hitta på ett användarnamn - 
som du kommer ihåg, du behöver det varje 
gång du loggar in i Kuksa!  
OBS! Enbart små bokstäver och siffror, inga 
specialmärken godkänns förutom (-) 
 

Hitta på ett lösenord 
Även detta är viktigt att minnas! Kuksa är 
noggrann då det gäller lösenord, ditt 
lösenord bör bestå av: 

- minst 8 tecken 
- minst en stor bokstav 
- minst en liten bokstav 
- minst en siffra 

 

Ange lösenord en gång till 
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LOGG A  I N  

Då du registrerat dig, loggar du framöver in på adressen kuksa.partio.fi 
 

 
 

  
 
 

Logga in i Kuksa genom att använda 
ditt ScoutID (användarnamn + 
lösenord) 
 
Om du inte ännu skapat ett ScoutID åt dig 
bör du börja med att registrera dig. 

Alternativa login 
Facebook- och Google-konto 
 

Framsidan i Kuksa  
Beroende på ditt uppdrag i kåren, och vilka 
rättigheter det medför, kan vyn på framsidan 
variera stort.  
 

Egna uppgifter 
Du kommer åt dina egna uppgifter genom 
att trycka på ditt namn. 
 

Glömt lösenordet? 
Du kan återställa ditt lösenord genom att 
trycka på länken. 
 

Glömt användarnamnet? 
Har du prövat alla möjligheter? Då inget 
annat hjälper, kontakta kuksatuki@partio.fi 
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Egen bild 
Du kan lägga in en bild på dig via länken 
 

Redigera kontaktuppgifter 
genom att trycka på knappen 
 

Mellanflikar 
Du ser t.ex. vilka evenemang du är anmäld 
till, vilka utbildningar du har etc. 
 
 

Skriv ut medlemskort 
Knappen ger dig en pdf-fil av ditt 
medlemskort. Ladda det på din dator eller 
skriv ut kortet. Tips: du kan också ta en bild 
av ditt medlemskort med mobilen, så har du 
det alltid med dig. 

Uppgifter i profilkortet 
Profilkortet innehåller många uppgifter, varav en del är mindre relevanta. De 
viktigaste delarna behandlas här nedan. Övriga uppgifter kan du låta bli att fylla i.  
 
En del uppgifter kan enbart kårens medlemsregisteransvarig redigera, d.v.s. var i 
kontakt med kåren om t.ex. ditt namn ändras. 
 

Adressuppgifter 
är viktiga, så att du får tidningarna 
Scoutposten och Partio samt deltagarbrev 
korrekt hemskickade. 
 

Faktureringssätt 
Välj det faktureringssätt som du vill använda 
för scoutfakturor.  
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Hemkommun 
Underlättar igenkännandet av en ”ny-
gammal” medlem. 
 

Telefonnummer 
Om något händer, är ett samtal det 
snabbaste sättet att nå personen. Uppdatera 
genast om telefonnummer ändras! 
Om barnet inte har ett eget 
telefonnummer, fyll i 000000000 i fältet. 
 

E-post 
HÄR FÅR INTE MÅLSMANS E-POST 
SKRIVAS. Målsmanens e-post ifylls i 
målsmannens profilkort. 
 
 

Glöm inte att spara! 
 

Medlemstyp färger! 
Grön – Medlemstyp 1 – har medlemskort 
på framsidan i profilen 
Gul – ny medlem, har ännu inte 
medlemskortet 
Grå – enbart kårmedlem, har inga 
medlemsförmåner 
 

Borttappad evenemangsfaktura 
Öppna fliken ”fakturor” i din egen profil. 
Hela din faktureringshistorik och eventuella 
obetalda fakturor listas här. 
 

Mellanflikar 
Så småningom kommer din scouthistorik att 
samlas här under flikarna. Du hittar 
uppgifter om evenemang du deltagit i, 
utbildningar och utmärkelsetecken. Du kan 
också se vilka grupper du hör till och vilka 
aktiviteter du har utfört. 
 

Språk 
Ändra språk till svenska genom att välja 
”käyttökieli” svenska. Logga ut och in på 
nytt för att aktivera ändringen. 
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Målsmän 
Om din kår har lagt till en målsman åt dig, 
ser du det här. Om du saknar en målsman 
som du vill lägga till i din profil, ta kontakt 
med kårens medlemsregisteransvarig! 
 

Målsman för 
visar vem (scoutmedlem) du lagts in som 
målsman för. Om du saknar ett eller flera 
barn här, ta kontakt med kåren. 
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