
Uppåkra scoutkår 
Medlemsinskriving 

Medlem 

Namn:  _____________________________________________________________________ 

Personnummer (10 siffror):  ___________________________________________________ 

Adress: _______________________________ Postnr: _____________ Ort:  _____________ 

Scoutens e-mail (frivilligt):  ____________________________________________________ 

Mobiltelefon till scouten (frivilligt):  ______________________________________________ 

Får synas på foto som publiceras på internet eller kårens sociala medier  □Ja      □Nej
(www.uppakrascoutkar.se, kårens facebooksida eller motsvarande) (Namn publiceras aldrig!) 

Vårdnadshavare 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Namn Namn 

Mobiltelefon Mobiltelefon 

E-mail E-mail

Kan hjälpa till med: 
 Husvård   □ Ja □ Nej
 Läger       □ Ja □ Nej
 Styrelse   □ Ja □ Nej
 Ledare     □ Ja □ Nej

Kan hjälpa till med: 
 Husvård   □ Ja □ Nej
 Läger       □ Ja □ Nej
 Styrelse   □ Ja □ Nej
 Ledare     □ Ja □ Nej

Övrig information (frivilligt): __________________________________________________________ 

Medgivande 
Med underskrift ger jag/vi mitt/vårt medgivande att informationen lämnad på denna blankett lagras 
digitalt i Scouternas centrala medlemsregister (Scoutnet) samt hos Uppåkra scoutkår i både fysisk och 
digitalt format och hanteras som beskrivet i bilagan ”Min information”. 
Datum och Underskrift(er) 

Ifylles av Uppåkra scoutkår: 
Termin: _____________________________________________ 
□ Spårare  □ Upptäckare  □ Äventyrare  □ Utmanare  □ Rover  □ Ledare



 

Uppåkra scoutkår 
Medlemsinskriving 

 
 

Min information 
 
Informationen du lämnar på inskrivningsblanketten behöver Uppåkra scoutkår KFUM för att upprätta vårt 
medlemsregister som ligger till grund för bl.a. föreningsspecifik information, medlemsavgifter, 
föreningsbidrag och statsbidrag. Mycket av detta sköts av Scouterna centralt. Din information kommer att 
lagras digitalt i Scouternas centrala medlemsregister (Scoutnet) samt hos Uppåkra scoutkår, då i både 
fysiskt (i pärm) och digitalt format (arbetsfiler på Dropbox eller liknande). 
 
Namn och personnummer behövs för identifiering av medlemmen. I den mån det är möjligt används bara 
födelsedatum. För statsbidrag behövs dock hela personnumret. 
 
Adress, postnummer och postort behövs för utskick av inbetalningsavi för medlemsavgift. Din adress 
används också för utskick av Scouternas medlemstidning. Mottagande av medlemstidning är frivillig. 
Önskar du ej mottaga denna ska du meddela ansvarig avdelningsledare. 
 
E-mail adress och mobiltelefonnummer till scouten är frivillig uppgift. Eventuellt finns här inget att fylla i. 
Denna information avser vi använda för att förenkla direktkommunikationen med scouten då främst med 
de äldre scouterna, Äventyrare eller äldre. 
 
Foto på internet eller sociala medier. Det är ditt val om du eller ditt barn vill synas på foton som publiceras 
offentligt. I dagsläget har Uppåkra Scoutkår en hemsida (www.uppakrascoutkar.se) och en Facebook profil 
där foton publiceras men medgivande här inkluderar också eventuella framtida sociala media plattformar.  
Alla foton som publiceras har med verksamheten att göra. För att visa upp vad vi gör på avdelningsmötena 
samt visa upp scouting som verksamhet. Vi publicerar aldrig namn på scouterna!  
 
Information om vårdnadshavare används för föreningsspecifik kommunikation samt kontakt vid eventuella 
krissituationer. 
 
Vårdnadshavare kan hjälpa till med. Som ideell förening är vi alltid behov av hjälp. Speciellt som ledare 
eller med underhåll av scoutgården.  
 
Övrig information du tycker är relevant för ditt medlemskap. 
 
Medgivande sker genom att underteckna inskrivningsblanketten. Vårdnadshavares underskrift är 
obligatoriskt för scouter under 15 år.  
Du ska ha läst denna bilaga innan du skriver under. 
 
Korrigering av min information 
Du kan få lämnad information korrigerad genom att kontakta ansvarig avdelningsledare.  
 
Radering av min information 
För radering av min information, kontakta ansvarig avdelningsledare eller styrelse@uppakrascoutkar.se. 
Observera att radering av informationen kan omöjliggöra medlemskap. 
Radering av publicerade foton 
Begäran av radering av publicerade foton, insändes skriftligen till styrelsen@uppakrascoutkar.se. Vid denna 
typ förfrågan ber vi dig vara specifik och vänligen också beakta att vi kan endast verkställa begäran om 
fotot ifråga är publicerat på kårens hemsida eller användarprofil på sociala media. 
 
Frågor kring hantering av min information 
För frågor hur Uppåkra scoutkår hanterar din information, kontakta ansvarig avdelningsledare eller 
styrelse@uppakrascoutkar.se. 
För frågor kring hur Scouterna hanterar din information som är registrerad i Scoutnet, skicka e-mail till 
scoutnet@scouterna.se eller ring 08-568 432 10, måndagar 9.30-11.30, 13.30-16, tisdagar-fredagar 9-16. 
Har du skyddat boende ber vi dig ta kontakt med respektive avdelningsledare. 


