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Registrera anmälare i Scoutnet 
Logga in på scoutnet.se.  
Om ni har anmält en kår till ett arrangemang i Scoutnet innan, t.ex jamboree17, 
kan ni använda den användaren igen, kontakta jamboree@scouterna.se om ni inte 
minns vilket användarnamn ni använde då.
Har ni inte använt Scoutnet tidigare behöver ni registrera en ny användare för att 
påbörja er anmälan. Det görs direkt genom att ”Registrera en grupp som inte är 
direktansluten till Scouterna” och fylla i formuläret.

Dela anmälan
Dela den anmälan ni skapat med era scouter. Ge dem rimlig tid att svara men vänta 
inte för länge med att gå vidare till nästa steg.

Sammanställ svaren i mallen
För att underlätta er anmälan i Scoutnet rekommenderar vi att använda mallen 
som finns att ladda ner här. Det kommer att möjliggöra en importering av delta-
garnas svar direkt in i Scoutnet. 

Skapa deltagaranmälan
Första steget för att anmäla er scoutkår till Jamboree22 är att samla in den  
information som Jamboree22 behöver.
På Jamboree.se finns det en samlad lista på alla de frågor som ställs i jamboreean-
mälan och en Excelmall som visar hur svaren ska sammanställas. Genom att skapa 
er anmälan utifrån den underlättar ni kommande steg i gruppens anmälan till 
Jamboree22.

Anmälningsstöd för  
ej direktanslutna grupper

Instruktioner till Mallfilen
• Ta inte bort menyraden - rad 1 kommer att ignoreras vid import
• Ordningen på kolumnerna får ej ändras, lägg ej till nya kolumner
• Numeriska ISO landskoder finns på Wikipedia, för Sverige, skriv in 752
• åååå-mm-dd är standardformat för datum

https://www.scoutnet.se/activities/view/1319
https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/10/Anmalningsmall-for-ej-direktanslutna-1.xls


2

6

7

5

Se kårens anmälan
Klicka på ”Visa anmälningssidan för min kår”

Fyll i deltagarnas uppgifter
För att färdigställa en deltagares 
anmälan behöver alla frågor i 
scoutnet besvaras. Det går att 
kopiera in alla svar från den 
anmälan ni gjort, eller importera 
excel-mallen om ni fört över alla 
uppgifter korrekt i den.

Ni behöver också välja en 
deltagaravgift och därmed 
deltagandelängd på varje 
deltagare utifrån de alternativ som 
möjliggörs av Jamboree22. 

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”

9
Registrera patruller
Skapa patruller och placera era deltagare i dessa. En patrull är en grupp med 
mellan 5-8 deltagare i som gör aktiviteter och uppgifter tillsammans under lägret. 

8 Arrangemangspatruller  
Öppna fliken ”arrangemangspatruller
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Ta ut en deltagarlista
För att ta ut en deltagarlista på kårens medlemmar kan du öppna gruppens 
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 grupp och dess 
medlemmar anmälda till Jamboree22.

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!


