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Börja här
Logga in på scoutnet.se.  
Användaren behöver ha behörighet att skapa arrangemang t.ex kårordförande, vice 
kårordförande, medlemsregistrator eller arrangemangsansvarig. Om du inte har 
rätt behörighet redan, kontakta din kårordförande.

Skapa ett arrangemang
Tryck på alternativ och välj ”skapa nytt arrangemang”. Då öppnas sidan för att skapa 
ett nytt arrangemang. 

Hitta till kårens arrangemang
Gå in på din scoutkår. Tryck in på fliken arrangemang under er kår i scoutnet. Det 
finns en flik med samma namn högre upp på sidan, den ska inte användas. . 

Kårens deltagarmodul
Under Mall, välj alternativet 
”Jamboree22 – kårens interna 
anmälan”. Fyll i information om 
datum för ert deltagande och en 
beskrivning av arrangemanget. 
Tryck på den gröna knappen för 
att skapa arrangemanget. 

Anmälningsstöd för Scoutkårer

https://www.scoutnet.se
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Kontaktperson
Under lägerkontakt välj den person i kåren som ska ha den 
huvudsakliga kontakten mot Jamboree22. Ni kan också lägga 
till kontaktuppgifter till en ledare om scouter eller föräldrar har 
frågor.

Deltagaranmälan
Under Formulär för individuell anmälan till arrangemang. Tryck på den gröna 
knappen för att redigera anmälan. Lägg inte till något annat formulär.

Öppna anmälan
Scrolla upp och byt till fliken deltagande och registrering. Ändra i rubriken 
”Anmälan möjlig från” till ”Anmälan är öppen (mellan valda datum, om de 
tillhandahålls)”. Skriv in mellan vilka datum ni vill ha er anmälan öppen.

Kontaktuppgifter
I formulärets första flik ”kontaktuppgifter” redigera inget. Frågorna kommer direkt 
uppdatera medlemmens medlemsprofil om det behövs. Om medlemmen har 
kontaktuppgifter i fälten redan kommer dessa att synas. 
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Kårens frågor
I fliken ”kårens Frågor” kan 
ni lägga till era egna frågor. 
Dessa frågor kommer inte 
Jamboree22 kunna se, de är 
enbart för scoutkåren själva.

Gå vidare
Tryck på Arrangemangets namn och välj redigera arrangemangsinställningar för att 
åter komma tillbaka till arrangemangets inställningar.

Skapa egna frågor
Ni kan skapa frågeavsnitt som fungerar som rubriker för underliggande frågor. 
T.ex transport. Under avsnitten kan ni lägga till frågor. T.ex Vill du åka med den 
gemensamma bussen. Använd radiofrågor och lägg till alternativen ja och nej.
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E-postsvar
Under fliken ”Epostinställningar 
för arrangemang” kan ni skapa ett 
bekräftelsemejl som skickas till de som 
anmält sig.  
Fyll i fälten och tryck på den gröna 
knappen skicka för att spara”

Skapa en länk
Kopiera länken i adressfältet och dela den med era medlemmar för att de ska 
kunna anmäla sig. Alla medlemmar behöver kunna logga in på Scoutnet, där kan  
ni behöva hjälpa till.

Redigera inte dessa flikar
Redigera inte flikarna ”Stil/layout” och ”Underaktiviteter”.

Tryck på arrangemangets namn ovanför flikarna för att komma tillbaka till 
arrangemangets huvudsida, likt första delen av punkt 11.

12
Redigera inte dessa flikar
Använd inte flikarna ”anmälningsformulär för grupper/kårer” och ”Avgifter”. 
Kårens avgifter skriver ni i ingressen i steg 4, under grundläggande infromation. 
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Se kårens anmälan
Klicka på ”Visa anmälningssidan för min kår”

Sätt deltagaravgift
Du kan se alla anmälda 
medlemmar genom att i 
anmälan trycka på fliken Av- och 
påanmälan. Här ser du till att 
personen är anmäld till rätt period 
och i rätt åldersgrupp.  Helvecka/
kortvecka deltagare/ledare. Det 
bör också vara en fråga ni lägger 
till i kåranmälan, vilken period 
personen anmäler sig till. Om 
Kåren anser det möjligt att delta 
olika perioder av lägret.

Kårens anmälan till Jamboree22
När era deltagare anmält sig och det är dags att föra över gruppens anmälan till 
Jamboree22 loggar du in på Scoutnet och söker upp arrangemanget Jamboree22. 

https://www.scoutnet.se/activities/view/1319
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Kårfrågor till Jamboree22
Svara på frågorna i fliken ”Kårfrågor”

20
Registrera patruller
Här väljer du antingen att importera de patruller som scouterna redan är 
registrerade i på Scoutnet eller så skapar du nya patruller för Jamboree22 och 
placerar deltagarna i dessa. 

19 Arrangemangspatruller  
Öppna fliken ”arrangemangspatruller
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Ta ut en deltagarlista
För att ta ut en deltagarlista på kårens medlemmar kan du öppna kårens 
anmälan (steg 1-2). Öppna fliken Rapporter.

Svara och spara
Efter att ni svarat på alla kårfrågor ni kan svara på sparar ni er anmälan. Ni 
kan redigera era svar i anmälan i efterhand när ni får ny information om t.ex 
transporter.

Så länge er anmälan är uppdaterad och ifylld tills den 31/1 så är er kår och dess 

Ladda ner listan
Tryck på den andra knappen ”Ladda ner” till höger för att ladda ner en exellista 
med alla anmälda deltagare. 

När anmälan stängt kommer det mer information från oss i Jamboree22.

Vi ses på Jamboree22!


