Guide till att anmäla dig via Scoutnet
Anmälan till Boomerang 2021 görs i Scouternas medlemssystem Scoutnet. Länken för anmälan
leder till en inloggningssida. Om du vet vad du har för inloggningsuppgifter, är det bara att logga in.
Om inte, kan du prova att trycka på “Har du glömt lösenordet”, och kolla om du får ett nytt lösenord
mejlat till dig. Får du inget mejl, kan det vara så att din förälders e-postadress fortfarande står
registrerad på dig - be dem kolla sina inkorgar.
Om de inte heller har fått något mejl, får du prata med en medlemsregistrerare i kåren och be dem
återställa lösenordet.
Ni kan också välja att låta en medlemsregistrerare sköta alla kårens anmälningar.
Anmälan hittar du här: Anmälan till Boomerang 2021

Individuell anmälan
När du har loggat in, ser sidan för evenemanget ut så här. Tryck på “Anmäl” för att fylla i din anmälan.

På nästa sida, ska de flesta bara svara på två frågor, eftersom dina personuppgifter hämtas
automatiskt från din profil. Välj vad du åker som, och skriv i gruppens namn. Om du anmäler dig
som “Ledare”, får du även svara på några frågor som rör hela gruppen.

På nästa sida är det bara att granska alla uppgifter, och sedan bekräfta anmälan. Ett mejl skickas då
till din e-postadress. Kolla i skräpposten om du inte hittar det!
Faktura går ut till dig som individ på samma sätt som fakturan på medlemsavgiften.

Kåranmälan
Om du har rätt behörighet, till exempel Arrangemangsansvarig eller Medlemsregistrerare,
kommer du ha tillgång till “Visa anmälningssidan för min kår” (och “Anmäl en annan medlem”):

Genom att trycka på “Öppna formuläret” kommer du till vanliga anmälningssidan (men
anmäler i en medlems namn, inte i ditt eget). Genom att trycka på “Visa registrering”,
kommer du till anmälningssidan för kåren. Där finns två viktiga knappar/flikar:

-

-

Genom att trycka på “Av- och påanmälan”, kan du “bocka för” alla medlemmar som ska
med. Längst till höger på varje anmäld medlem finns “Extra frågor” - där fyller du i vad
medlemmen åker som.
Genom att trycka på “Kår frågor” (sic!) kan du besvara frågorna för hela gruppen, som
annars skulle gått till den som anmält sig som ledare, plus ange hur gruppen ska faktureras.

När du har fyllt i rätt saker på de flikarna, är anmälan klar och fakturan går till den som angetts i
kårfrågorna, eller så sker fakturering individuellt.

