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Rättigheter  medlemsregisteransvarig 
 kårsekreterare 
 kårchef 
 akela/kapten (kan lägga till målsmän till befintliga medlemmar, men kan inte skapa nya medlemmar) 
  

LÄGGA TILL MÅLSMÄN 
Kåren kan lägga till minderåriga medlemmars målsmän i Kuksa. Vi rekommenderar att ni gör detta eftersom det 
underlättar kontakten till målsmännen och ökar säkerheten.   
 
En målsman kan läggas till på två sätt: 
1. Anmälaren lägger själv till målsmannen via Lägg till person (samtidigt som scouten skrivs in). 
2. Den medlemsregisteransvariga lägger till målsmannen i efterhand. 
 
När en person lagts till som målsman får han ett meddelande per e-post. Meddelandet innehåller den information 
som behövs för registrering. 

 

ATT LÄGGA TILL  

Välj den person som du vill lägga till en målsman till. Målsman hittas under fliken Kontaktuppgifter.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lägg till målsman 
Börja här! 

Sök målsman 
Kontrollera först om den person du 
vill lägga till redan finns i Kuksa. 
Skriv personens namn i sökfältet 
och tryck ”Sök målsman”. 
 

Målsmannen finns redan i 
Kuksa! 
Om målsmannen redan finns i Kuksa 
kan du välja honom ur 
rullgardinsmenyn.  
 
 

Lägg till målsman i registret 
Klicka här om du vill lägga till en ny person 
som målsman. 
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Om du vill lägga till en ny person som målsman öppnas ett personkort. Fyll i målsmannens uppgifter.  
 

 

Organisation 
Skriv in målsmannens adress under 
”Personens adressuppgifter”. Vi 
rekommenderar inte att målsmän 
använder organisationens adress.  
 

Kön 
Kön är obligatorisk information, men kan 
vid behov sättas som ”Obekant”  
 

Födelsetid 
Födelsetid är inte längre obligatorisk 
information men om systemet kräver att 
den skrivs in kan du uppge t.ex. 
01.01.1900. Målsmannen måste vara 
myndig! 

Hemkommun 
Hemkommun är obligatorisk information. 
När man söker personer i Kuksa ser man 
oftast endast namn och hemkommun så 
hemkommunen hjälper till att identifiera. 

Telefon 
Telefonnummer är obligatorisk och 
mycket viktig information! 
 

E-post 
Målsmannens e-postadress behövs för att 
han ska kunna logga in i Kuksa. Till 
adressen som uppges här skickas ett 
meddelande om att målsmannens lagts till. 
Om e-postadressen skrivs in i efterhand 
skickas inget meddelande. 
 
MÅLSMANNENS E-POSTADRESS FÅR 
INTE FINNAS INSKRIVEN UNDER 
BARNETS/SCOUTENS KONTAKT-
UPPGIFTER! EN E-POSTADRESS KAN 
ANVÄNDAS AV ENDAST EN PERSON I 
KUKSA. 

Postkontor 
”Sök postkontor” -funktionen  fyller 
automatiskt i också hemkommunen. 
 

Kom ihåg att spara! 
 
 

Målsmän betalar inte 
medlemsavgift 
Dessa tre fält behöver inte fyllas i. 
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Efter att du lagt till personen – gå tillbaka till Målsman och välj ”Lägg till målsman i registret”. 
 

 
 
 
 
 
 
Målsmannen som lagts till får automatiskt ett e-postmeddelande 
till den e-postadress som uppgetts. Meddelandet innehåller den 
information som behövs för registrering. Meddelandet skickas 
av kuksatuki@partio.fi. De personer som svarar på e-post som 
skickas till denna adress vidarebefodrar målsmannens ev. frågor 
till kåren. Kåren får gärna skicka också ett eget meddelande och 
hälsa målsmannen välkommen med i scoutveksamheten och ge 
information om vart frågor kan riktas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Välj målsman 
Välj personen du just lagt till, han 
hittas nu i rullgardinsmenyn. 
 

Tillstånd 
Du måste ha tillstånd att lägga till personer i 
registret. Be om tillstånd i samband med att 
barnets/scoutens och målsmännens 
uppgifter samlas in. 
 

Målsman 
Målsmannen ses nu på detta ställe i 
barnets/scoutens kontaktuppgifter. 
Målsmannens uppgifter kan redigeras eller 
raderas enligt behov. 
 

Flera målsmän 
Upprepa detta förfarande om du vill lägga 
till flera målsmän! 
 

     
      

 
 

Kom ihåg att spara! 
Målsmannen får ett e-postmeddelande, se nedan. 
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