
  

Bästa scoutföräldrar! 

Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya 
medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Registret fungerar också 
som Kyrkslätt Scouters medlemsregister.  Medlemsregistret används också för anmälningar till förbundets 
(Finlands Svenska Scouter r.f.:s) evenemang. I framtiden blir det även möjligt att anmälningar till kårens 
evenemang görs via registret. 

För oss är det ytterst viktigt att kontaktuppgifterna är rätt i registret. Föräldrarnas kontaktuppgifter är även 
viktiga för oss, eftersom ni är våra minderåriga medlemmars målsmän. 

Det tidigare medlemsregistret kunde inte hantera föräldrar och deras kontaktuppgifter lika väl. Därför 
försöker vi nu samla in era uppgifter på nytt. För att effektivt få in föräldrarnas uppgifter ber vi er vänligen 
fylla i blanketten med förfrågan om föräldrarnas kontaktuppgifter som ni kan få av ert barns gruppledare 
och sedan returnera den. Ifall er familj har flera scouter i kåren behöver ni fylla i blanketten bara en gång. 
Vänligen skriv då alla era barns namn på blanketten. Alla uppgifter är konfidentiella och kommer enbart att 
användas för kårverksamheten. 

Både scouter och föräldrar kan registrera sig och logga in till registret, för detta krävs att e-postadressen för 
den som registrerar sig är sparad i registret. Eftersom yngre medlemmar sällan har en egen e-post så räknar 
vi med att det är föräldrarna som sköter om att uppdatera barnens uppgifter så långt som möjligt. Registret 
är uppbyggt så att registreringen sker med scoutens engna e-postadress och scoutens medlemsnummer eller 
förälderns e-postadress och förälderns förmyndarnummer. På grund av det här är det möjligt att en e-postadress 
förekommer endast en gång i registret. 

Vänligen notera att registret fortsättningsvis aktivt utvecklas och det kan finnas brister bl.a. i översättningarna till 
svenska, förbättringar kommer hela tiden! 

Registrering för föräldrar 
 
Då en förälders kontaktuppgifter och e-post har matats in i medlemsregistret skickas det ett automatiskt e-
postmeddelande till er. Meddelandet innehåller en länk och ditt ”förmyndarnummer”. Med ditt förmyndarnummer 
och din e-post kan du registrera dig som användare i registret Kuksa (https://kuksa.partio.fi). 

 

Vid inloggningssidan, klicka på Register 



  

 

1. Fyll i ditt förmyndarnummer, 
2. Din e-post adress (obs! måste vara samma adress som du meddelat till scoutkåren!) 
3. Godkänn användarvillkåren och klicka Continue 
4. Om du aktivt använder ett Google konto kan du välja att identifiera dig med det (detta går för tillfället inte 

att ändra i efterhand!) 
5. Skapa ett användarnamn och lösenord 

som användarnamn godkänns endast små bokstäver, utan punkter eller understräck, fornamnefternamn 
rekommenderas 
Lösenordet skall vara minst 8 tecken långt, innehålla stora och små bokstäver och siffror. 

6. Continue och sedan Continue to service 

För att kunna logga in i registret förutsätts att en e-post finns inmatad endast en gång, denna skall alltså vara unik 
och samma e-postadress kan t.ex. inte finnas både hos en förälder och hos en scout! 

 

Användning av registret för föräldrar 
 
Då du är inloggad ser du en ganska förenklad vy, den enda information du kommer åt är dina egna kontaktuppgifter 
och ditt/dina barns. 

 
Klicka på ditt eget namn uppe till vänster för att få fram dina egna uppgifter. 



  

 
 

Endast kontaktuppgifter och fakturor är relevanta flikar för föräldrar. 
 
 
Ändring av egna kontaktuppgifter 
 
För föräldrar är främst telefon och e-post de viktigaste uppgifterna. Många av fälten som finns behöver inte fyllas i 
och är mera avsedda för scouter som är medlemmar i kåren.  
Födelsetiden är inskriven som 1.1.1900 för alla föräldrar, ifall ni inte meddelat annat till kåren. Ifall det är fel och ni 
vill ändra det, ta kontakt med medlemsregisteransvariga. I praktiken har föräldrarnas födelsedatum ingen betydelse. 
Genom att ändra användarspråk kan du välja på vilket språk du ser funktionerna i Kuksa, du måste logga ut och in 
på nytt för att denna ändring skall träda i kraft. 
Om ni i framtiden vill kunna ta emot fakturor (t.ex. för förläggningar etc.) så kan ni fylla i betalningsuppgifter. Detta 
är något som så småningom kan tas i bruk i kårerna. 
 



  

 
Redigering av dina egna kontaktuppgifter. 

 

 
Redigering av barns uppgifter 
 
För att kunna uppdatera sitt barns uppgifter, gå längre ner på sidan, efter dina egna kontaktuppgifter. 

 
Till höger om barnets namn finns länken Personuppgifter. 

 
Barnets uppgifter öppnas och fungerar på samma sätt som dina egna uppgifters redigering. För ett barn/scout kan 
man också kontrollera vilka evenemang och utbildningar som han/hon deltagit i eller anmält sig till.  

 
 
 
 



  

Medlemskort 
 
Från och med 2015 kommer inte medlemskortet mera att postas hem som ett plastkort. I framtiden kommer var och 
en (förälder eller scout) att kunna logga in i Kuksa och skriva ut sitt medlemskort där. Man kan då också skriva ut 
kortet på nytt om man tappat bort utskriften. Så småningom kommer det också att komma en digital version av 
kortet som man kan ladda till sin telefon och visa upp den vägen. 

 

 

 

 
Anmälning t il l evenemang 
 
Anmälningen till kårens och förbundets (Finlands Svenska Scouter r.f.:s) evenemang sker elektroniskt. 
Att anmäla sitt barn till ett evenemang görs via en länk. Antingen utskickad av kåren eller som en länk på hemsidan. 
Då man klickat på länken, kommer man till samma inloggningsruta som då man loggar in till Kuksa. Man loggar in 
och kan då anmäla ett eller flera av sina barn. Vid anmälningen till evenemang kan det också förekomma extra frågor 
om avgifter, allergier etc. (OBS! Vi får inte uppbevara hälsoinformation i medlemsregistret, varför allergier 

alltid måste anges i anmälningar). 
För evenemang där minderåriga deltar förutsätts alltid föräldrarnas medgivande.  

 

Kommande funktioner 
Funktionaliteterna utvecklas hela tiden, en del funktioner kommer redan snart i bruk, andra vet vi närmast hur de 
torde fungera i framtiden. 
 

Betalningar 
 
I framtiden kommer det bli möjligt för kåren att fakturera via medlemsregistret. Till och med möjligt att ta emot e-
räkningar direkt till sin nätbank. Exakt när eller om detta blir aktuellt för vår scoutkår är ännu oklart. I princip 
kommer det bli möjligt att fakturera både för evenemang och för själva medlemsavgiften. Mera information om detta 
kommer senare. Men det är möjligt redan i det här skedet att ange önskat faktureringssätt och uppge kontouppgifter. 
 

 

Vid frågor eller oklarheter ta kontakt med kårens medlemsregisteransvariga: 
 
Jonas Hermansson 
E-post: jonash5@hotmail.com 


