
 
    Jag/mitt barn vill bli medlem i Flens scoutkår. 

Var vänlig fyll i denna blankett och lämna till avdelningsledaren så snart som möjligt. 

All information skickas via e-post. Vänligen kolla e-posten regelbundet så att ditt barn har all information inför 

möten etc. 

Egen mobil o epost endast om det är ok att kontakta scouten den vägen. Målsman för yngre än 18 år får alltid 

information utskickat. 

Aktuell medlemsavgift betalas senast efter andra scoutmötet. 

FÖRNAMN: EFTERNAMN: 

Eget mobilnr: Egen epost: 

□Flicka     □ Pojke    □ Annat    PERSONNUMMER(10 siffror)     

Gatuadress Postnummer Postort 

Målsman1 namn: Målsman2 namn: 

Adress1(om annan än ovan)  
 

Postnr/postort1 

Adress2 (om annan än ovan)  
 

Postnr/postort2 
Tel/mobil målsman1 Tel/mobil målsman2 

e-post målsman1 (skriv noggrant tack): e-post målsman2 (skriv noggrant tack): 

Allergier medlem Specialkost medlem 

□   Familjescout □   Spårarscout     □ Upptäckarscout     □ Äventyrarscout     □ Utmanarscout      

 

Foton på mitt barn från scoutarrangemang får läggas ut på kårens hemsida/soc medier.      □ Ja    □ Nej 

 

Mitt barn får åka bil med ledare eller andra föräldrar till och från aktiviteter.                    □ Ja  □ Nej  

Då betalar jag 5:-/mil till föraren. 

 

Är du som förälder intresserad av att hjälpa till med vår verksamhet?  (Kryssa i lämplig box) 

 

□Jag kan hjälpa till som hjälpledare vid enstaka tillfällen och aktiviteter. Särskilt intresse:_________________________ 

 

□Jag vill få information om vad det innebär att vara ledare i scoutkåren 

 

□Jag är intresserad av att hjälpa till ibland t ex genom att ta hand om utrustning, fixa vid scoutstugan, skjutsa grejor m m 

 

DATUM / VÅRDNADSHAVARE UNDERSKRIFT: _______/______________________ 
 

Denna blankett skall fyllas i av scoutens vårdnadshavare..  Uppgifterna läggs in i ett medlemsregister som enbart används för statistik och 
för kommunikation mellan scoutkår, scoutförbund och medlemmen. Uppgifterna lämnas/säljs aldrig vidare till andra organisationer eller 

företag. Uppgifterna raderas året efter att medlem har slutat i NSF. 

 
Endast kårledning och ansvarig avdelningsledare har tillgång till denna blankett.  Blankettens information ligger till grund för de uppgifter 

som lämnas till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds medlemsregister eBas.  För information om eBas kontakta kårens medlemsregistrerare 

Thor Andersson, tel 076-566 81 00. 
  Inlagd i eBas datum   (fylls i av medlemsregistreraren). 

 


