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Version 22.3.2016 vj 
Rättigheter: Alla 15 år fyllda 

ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN 
Från och med hösten 2016 övergår vi till att ansöka om utmärkesletecken elektroniskt direkt i 
medlemsregistret Kuksa. Alla av Finlands Scouter beviljade tecken kan ansökas via Kuksa, likaså 
FiSSc tecken. Kårens egna utmärkelser ansöks inte elektroniskt i Kuksa. 
 
Utmärkelsetecken kan ansökas av alla 15 år fyllda kårmedlemmar. 
 
Anvisningarna är gjorda utgående från flera användares rättigheter och även delvis i DEMO-
miljö, därav kan bilderna visa egenskaper som alla ansökanden inte har tillgång till. Prosessen 
är dock den samma för alla. 
 

ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN 

 
 
 
 

 
 
 

LÄGG TILL UTMÄRKELSETECKENSANSÖKAN 
 

 
 

Ansökan om utmärkelsetecken  
görs under fliken 
Utmärkelseteckensansökningar 
 

Egna anhållna-fliken visar alla 
ansökningar du gjort. 
Egna bekräftelser-fliken visar alla 
ansökningar du bekräftat. 
 

Lägg till utmärkelseteckens-
ansökan-knappen låter dig göra en 
ny ansökan. 

Vem ansöker 
Vem som helst kan ansöka i vems 
namn som helst. Dock lönar det sig 
att kontrollera saken på förhand. 
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Ansiomerkki kohtaiset kysymykset   

Fyll i under rubriken Scouternas 
utmärkelsetecken då ansökan görs 
för en scout! 

Personsökning 
Skriv in såväl medlemsnummer 
som efternamn 
 

Klicka på sök mottagare 
 

Fyll i under rubriken Utmärkelse-
teckensansökan för icke medlem 
då ansökan görs för någon annan 
än en scout. 

Efter sökningen syns här scoutens 
ålder samt om scouten har 
scoutledarfullmakt. 
 

Efter sökningen syns här tidigare 
utmärkelsetecken som scouten 
tidigare beviljats. Märk att nyligen 
beviljade inte syns här. 

Utmärkelsetecken 
Då du valt beviljande organisation 
(FiSSc) syns alla ansökningsbara 
tecken här under. 

Leveransadress 
Vart skall utmärkelsetecknet 
levereras, eller var ska det delas ut. 

Förslagen överlåtelsetid 
När kommer tecknet att delas ut.  

Betalare 
Kan vara antingen ansökaren själv 
eller någon annan organisation.  

Bekräftare 
I utmärkelsteckensansökningen 
krävs alltid en skild bekräftare 
(kan vara en annan kårledare). 
Bekräftaren anges också med såväl 
medlemsnummer som efternamn. 

För ansökningsmålet specifika 
frågor 
Svara noggrant på alla frågor för 
att ge behandlarna tillräckligt med 
information för behandling. 

Spara ofullständig 
Om du inte direkt kan svara på alla 
frågor kan du spara ansökan för att 
senare fylla i resten samt skicka in.  

Bilagor 
Om du vill bifoga en bilaga till 
ansökan, klicka på Tallenna ja 
lisää liitetiedostoja-knappen. 

Flytta till behandlingskö 
Klicka på knappen när ansökan är 
ifylld och klar för att skickas för 
behandling.  
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EGNA ANHÅLLNA 
Utmärkelsetecken du ansökt om syns som en lista under fliken egna anhållna. Här kommer du åt att redigera 
ofullständiga ansökningar du sparat. Ansökningar som redan skickats in kan skrivas ut här. 
 

 
 
 
 

ATT BEKRÄFTA EN UTMÄRKELSETECKENSANSÖKAN 
 

När en ansökan skickats till behandlingskön måste den bekräftas. 
 

Bekräftaren får en notis om ansökan som väntar på bekräftelse per e-post. Ansökan syns på bekräftarens Egna 
bekräftelser-flik. 
 

 
 
 

Skriv ut ansökan 
 

Ansökningens status 
Skickad/Bekräftad/Beviljad 
 

Bekräftaren kan se ansökan 
genom att klicka på Titta på –
länken (Katsele). 
Här kan man också bekräfta eller 
avvisa ansökan. 
 

Bekräftaren kan bekräfta eller 
avvisa ansökan. 
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Via Redigera-knappen kan du 
redigera samt bekräfta eller avvisa 
ansökan. 
 

Märk att du endast kan se länkade 
personer och organisationer ifall 
du annars också har de 
rättigheterna i Kuksa. 
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Här Bekräftar eller Avvisar du 
ansökan. 
 

Du kan också skriva in egna 
kommentarer till ansökan. 
 

Spara! 
 


