
Så går det till att boka arrangemangssegling 

  

Om du tidigare bokat någon av Göteborgsscouternas resurser (rum i Scouternas Hus, Göteborgscouternas 

kanotsläp eller Pannbergsstugan uppe på Kragenäs) så är det den inloggningen du använde då som du skall 

använda även här. 

 

 

Skapar du ett nytt konto så får du följande e-postmeddelande till den e-post du angivigt: 



”Välkommen till boka.se 

Hej ’det-som-står-framför-@-i-din-e-postadress’, 

 

Tack för att du valt att bli medlem på boka.se. 

 

Nedan följer dina inloggningsuppgifter. Spara dessa för framtida bruk. För att förenkla inloggning så 

kan du kan även välja att koppla ditt konto till Facebook, Google eller BankID. Detta gör du under 

menyalternativet "Kontoinställningar" på boka.se. 

 

Användarnamn: ’Din e-postadress’ 

Lösenord: ’Slumpat lösenord som du kan ändra under kontoinställningar/byt lösenord’ 

 

Klicka här för att komma till inloggningssidan. <klickar du här loggas du automatisk in i boka.se och 

kan ändra ditt lösenord enligt ovan> 

 

Om du behöver hjälp att komma igång eller har du frågor om tjänsten är du alltid välkommen att höra 

av dig till oss. Vi nås enklast via e-post till support@boka.se eller genom att registrera ett ärende i vårt 

supportsystem på https://support.boka.se (där det också finns svar på många av de vanligaste 

frågorna om hur man använder boka.se). 

 

Varmt välkommen till boka.se! ” 

Nu när du är inloggad går du tillbaka till sidan med arrangemansseglingen som du vill boka. Där 

klickar du dig bakåt till sidan med listan över arrangemangseglingar 

(https://www.gbgscout.se/mandalay/arrangemang/) och väljer seglingsdatum igen, detta för att sidan 

skall märka att du är inloggad. Nu kan du boka. 

Det som står framför @ i den e-postadress blir automatiskt ditt förnamn.  

Du kan strunta i att det inte står någonting i efternamn trots att den är obligatorisk. 

Fyll bara i: 

 

Detta innebär att du kan göra bokningar till andra än dig själv. 

Du får nu en bokningsbekräftelse till din e-postadress. 

Observera också att det login du just skapat även fungerar när du bokar mötesrum i Scouternas Hus, 

Göteborgscouternas kanotsläp och Pannbergsstugan på Kragenäs. 
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