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Rättigheter:

målsman

ANVISNINGAR TILL MÅLSMAN - EVENEMANGSANMÄLAN
Denna manual är ämnad för scoutens målsman då denne skall anmäla sitt scoutbarn på ett
evenemang kåren eller förbundet arrangerar.
Målsman, om denne inte är scout själv, har i medlemsregistret Kuksa en liknande profilsida som
scouten. Dock utan ett medlemskap till kåren. Målsman är således enbart länkad till sitt barn som
är medlem. Målsman bör ha registrerat sig före denne kan anmäla sitt barn till ett evenemang.

ANMÄLAN

O M M Å L SM A N SS K A P
För att kunna registrera sig bör målsman vara inskriven i registret som målsman för minst en
medlem. För att bli inskriven i registret kan du som målsman välja mellan följande alternativ:
Alternativ 1: Anmäl kåren om ditt målsmanskap
Om du redan har minderåriga barn som medlemmar i någon scoutkår, be kåren fylla i dig som
målsman åt ditt/dina barn. När du lagts till som målsman i medlemsregistret får du ett epostmeddelande från systemet med de uppgifter du behöver för att kunna registrera dig.
Alternativ 2: Via bli-medlem -sidan
Om ditt barn skall börja i scouterna, kan du via Bli medlem –sidan fylla i både barnets och
målsmans/-männens uppgifter. Efter att ha fyllt i medlemmens uppgifter, tryck på knappen Lägg
till målsman.

R E GI ST R E R I N G
När du har lagts till som målsman i registret får du som bekräftelse ett e-postmeddelande av
systmet. E-postmeddelandet innehåller förmyndarnumret och anvisningar till hur registrering bör
göras. Du kan även fråga efter ditt förmyndarnummer och den e-postadress kåren lagt in i din
profil från kårens medlemsregisteransvarig.
Observera att både scouten och målsmannen har egna numror. Medlemmen har ett
medlemsnummer, medan målsmannen får ett förmyndarnummer. Målsmans e-postadress får
endast finnas i målsmannens profil. Målsmannens e-postadress får inte finnas i barnets profil.
Registrering görs på adressen kuksa.partio.fi.
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Registrering
Då du för första gången vill komma åt
Kuksa, bör du registrera dig som användare.
Tryck på knappen - registrering

Förmyndarnummer
Var noga med att enbart fylla i numret! Om
du kopierar numret från e-postmeddelandet
kommer punkten efter numret lätt med.

E-postadress
Bör vara samma som anmälts till
medlemsregistret! (För målsman är det den
adressen dit e-postmeddelandet från
systemet skickades)
Användarvillkor
Kryss i rutan är obligatoriskt
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Välj av 3 registreringsalternativ det som passar dig
Kom ihåg vad du valt!

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

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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ANMÄLAN

TILL EVENEMANG

Då du registrerat dig som målsman kan du anmäla ditt/dina barn till scoutrelaterade evenemang enligt scoutkårens
anvisningar. Tryck på länken för evenemangsanmälan som scoutkåren skickat dig eller hänvisat dig till.
En länk till ett evenemang kan se ut t.ex. såhär: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuudet.aspx?jarjestaja=9999405

Tryck på länken överst om du
registrerat dig och har skapat ett
login åt dig antingen via Facebook,
Google eller ett ScoutID

Om ditt barn ännu inte är scout, utan
deltar i evenemanget som
kompisdeltagare, välj länken i mitten
OBS! Endast för icke scouter!

Om du är medlem, men saknar en epostadress i registret som behövs för
registreringen – kan du ange din epost adress vi länken längst nere.
Registrera dig därefter på adressen
kuksa.partio.fi enligt tidigare
anvisningar

Logga in i registret för att göra din anmälan. Välj det sätt för inloggning du valt vid registreringen!

Logga in i Kuksa genom att använda
ditt ScoutID (användarnamn +
lösenord)

Alternativa login
Facebook- och Google-konto
Glömt användarnamnet?
Tryck på länken för att återställa ditt login.
Har du prövat alla möjligheter? Då inget
annat hjälper, kontakta kuksatuki@partio.fi
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Öppna rullgardinsmenyn högst uppe.
Du ser ditt eget namn och ditt/dina
minderåriga barns namn. Välj rätt
person som du vill anmäla till
evenemanget i fråga.

Uppgifter från medlemsregistret finns
förhandsifyllda. Uppdatera
adressuppgifter etc. om du upptäcker
fel!

Besvara eventuella frågor som
evenemangsanmälan kräver

Glöm inte att trycka på knappen
”Anmälning”
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