Håll din kontaktinfo uppdaterad

All kommunikation sker till den eller de e-postadresser som finns i medlems-registret
Scoutnet. Det är varje scout/förälders eget ansvar att se till att rätt adresser finns där.
Det hanteras enkelt genom att logga in på: www.scoutnet.se
Gör följande om du inte känner till ditt lösenord (annars fortsätt längre ned):
Klicka på ”Har du glömt lösenordet?”

Då kommer man till :

Vet du vilken e-postadress du använt fyller du i den. Om det kommer ett meddelande om att
e-postadressen inte är unik så har du troligen använt samma adress på flera barn/syskon.
Det är alltså en inloggning per barn. Då behöver du veta medlemsnumret till varje barn vilket
står på senaste fakturan. Har du kvar den kan du titta där. Om inte, fråga en ledare som kan
kolla upp rätt medlemsnummer.
När man kommit vidare får man en e-post med en återställningslänk. Klicka på den så
kommer du till:

Välj ett nytt lösenord. När du sedan är inloggad klicka på ”Min Profil”.
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Välj sedan ”Alternativ” och ”Ändra medlemsuppgifter”:

Du kan därefter ändra e-postadresser. Den primära är den som används för inloggning. Man
kan välja olika primära e-postadresser för olika barn för att slippa hålla reda på
medlemsnummer vid inloggning (gör det som fungerar bäst för dig).
Under ”Kontaktuppgifter” kan anhörigas e-postadresser läggas till tex. ”Anhörig 1
e-post”. Glöm inte att spara.
Under ”E-postinställningar” går det sedan att välja att anhöriga ska få e-post som skickas till
medlemmen:

Kontrollera även att ditt barn ligger under rätt avdelning. Skulle det vara fel kommer ni få fel
e-post dvs. från en annan avdelning.
Längst ner på sidan ”Min profil” finns godkända medlemskap. Där finns avdelningarna med
lite kryptiska namn:
•

Familjescouting är familjescouterna

•

Rovdjuren är Spårare Måndagar

•

Dinosaurierna är Spårare Tisdagar

•

Skogen är Upptäckare Måndagar

•

Fåglarna är Upptäckare Tisdagar

•

Vikingarna är Äventyrare

•

Bred Last är Utmanare

Skulle detta vara fel, kontakta info@sollentunanorra.se så rättar vi till det.
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