
Manual 1: 
Registrera sig på 

STB Forum



1. Navigera och klicka

Gå in på http://stbscout.se/forum för att 
komma
till forumet. Alternativt finns en länk från 
hemsidan under kategorin länkar.

Du kommer mötas med sidan som visas till 
höger. Klicka på Bli medlem, antingen uppe i 
högra hörnet eller strax under omslagsbilden 
(se bilden till höger).

http://stbscout.se/forum


2. Registrera nytt konto
För att registrera ett konto på STB Forum 
måste du godkänna ett avtal. Anledningen till 
detta är att att forumet använder sig av 
tredjepartsmjukvara, som kräver att 
användare av deras mjukvara godkänner 
deras användningsvillkor.

Klicka Jag godkänner detta avtal när du har 
bestämt dig för att vara för lat för att läsa 
avtalet.



2. Registrera nytt konto
Nu behöver du fylla i vissa uppgifter för att skapa ett 
konto. Inom forumet har vi vissa regler och önskemål 
för hur några av dessa saker ska fyllas i.

Användarnamn - Vänligen fyll i dit för- och efternamn 
(med mellanrum), så att det blir enkelt att identifiera 
vem du är i forumet.

Telefonnummer - Fyll gärna i ditt telefonnummer så 
att andra i kåren enkelt kan ta kontakt med dig. Detta 
är inte obligatoriskt.

Avdelningar - Fyll i de avdelningar som du tillhör (är 
ledare eller deltagare i). Detta behöver vi som 
administrerar forumet veta så att vi låser upp rätt 
forumkategorier för dig. Se till höger för möjliga 
avdelningar att skriva i.

Avdelningar (skriv in avdelningar exakt som dem är skrivna nedan):

Spröten Rovfåglarna
Antennerna Invictus
Albatrossen Rover
Havsörnen Trädet



3. Invänta aktivering
Grattis! Om du lyckades skriva in alla uppgifter rätt på 
förra sidan har du nu registrerat ett nytt konto på STB 
Forum. Administratörerna för forumet kommer nu 
inom kort kolla på din registreringsansökan och låsa 
upp rätt delar av forumet för ditt konto. Efter det 
kommer ditt konto att aktiveras och du kommer då 
kunna logga in med ditt användarnamn (namn) och 
lösenord du har angett.

Du kommer få ett mail till den mailadress du angav 
när ditt konto blir aktiverat.

Om du har några problem med ett skapa ditt konto 
kan du när som helst kontakta 
forumadministratörerna genom att klicka på kontakta 
oss längst ned på sidan. Välkommen!


