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Påmelding til landsleiren Futura
- en veiledning for KM-speidergrupper

Webbasert påmelding.
Påmeldingssystemet åpner 8. januar og har samme innlogging som det gamle 
medlemsregisteret (http://mdb.kmspeider.no).

KM-grupper som ikke har tilgang til medlemsregisteret, henvender seg til forbundskontoret 
for å få tilgang. Alle som har tilgang til medlemsregisteret (også de som kun har lesetilgang) 
kan bruke påmeldingssystemet.

Grupper fra andre forbund/land må registrer seg og kan logge inn via
http://mdb.kmspeider.no/Futura2018 Det er laget egen veiledning for ikke-KM-
speidergrupper.

Påmeldingsfristen er 15. april.

Registrering av deltakere
Den første siden man kommer inn på etter innlogging er en deltakerliste.
For å legge til deltakere bruker man knappen ”Legg til egne medlemmer”. Man får da opp en 
liste over alle medlemmer i gruppen. Listen kan begrenses til kun å vise medlemmer 11 år 
eller eldre. Listen kan sorteres ved å klikke på overskriftene ”fornavn”, ”etternavn” eller
”født”

Påmeldingen skjer ved å velge deltakertype. Stab og maur må melde seg på selv via
”MinSide” (http://mdb.kmspeider.no) og kan ikke påmeldes via denne siden. De vil imidlertid 
framkomme på deltakerlisten. Maur og stab kan velge å betale leirkontingenten via gruppen 
eller direkte til leiren, i så fall vil det stå kr. 0,-

Ikke-medlemmer som reiser sammen med gruppen påmeldes via knappen ”Legg til ikke-
medlemmer”

Det er også mulig å melde på medlemmer fra andre KM-speidergrupper som reiser sammen 
med gruppen. Bruk da knappen ”Legg til medlem fra annen KM-gruppe. Man må da kjenne til 
medlemsnummeret til medlemmet.

Familiemoderasjon. Det gis familiemoderasjon fra 2. fullt betalende familiemedlem. (dvs 
ledere med lederpris, stab, maur og lederbarn teller ikke med). 1. deltaker påmeldes som
”deltaker” (evt ”leder”) og andre og flere påmeldes som ”deltaker, fra 2. familiemedlem”

Ledere med lederpris
Hver gruppe får 1 leder + 1 leder pr påbegynt 10 fullt betalende deltakere, til redusert pris. På 
deltakerlisten finnes det for ledere en avkryssningsboks. Denne brukes til å markere hvilke 
ledere som skal betale redusert lederpris. Hvis man krysser av for mange vil systemet gi 
beskjed. Man kan også til høyre se hvor mange ledere til redusert lederpris gruppen kan ha.

http://mdb.kmspeider.no
http://mdb.kmspeider.no/Asker2012
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Registrering av diettbehov/matallergier og tilretteleggingsbehov
kan for ikke-medlemmer skje samtidig med registrering av navnet. For KM-speidere brukes 
rediger-knappen foran navnet. Hvis det registreres diettbehov/matallergier eller 
tilretteleggingsbehov, bør man også oppgi et kontaktnummer, slik at leirstab kan kontakte for 
eventuell nærmere opplysninger. Når det er registrert diett og/eller tilretteleggingsbehov, vil 
det framkomme en ”D” og/eller ”T” i merknadsfeltet.

Vi i intendanturen har et ønske om å gi alle som har reelle diettbehov eller selvvalgte dietter ut 
fra religion, sykdom eller andre overbevisningen så godt mattilbud som mulig. Vi har allerede 
lagt opp en meny som flesteparten kan spise med bare små justeringer. For at vi skal få en god 
oversikt og klare å serve deres speidere på best mulig måte, trenger vi mest mulig detaljer på 
hvilket behov den enkelte har. Det viktig å være mest mulig konkret (tåler ingenting/spor/litt). 
Dette letter vårt arbeid i forberedelsene, bestillinger vi må ta, som igjen føre til at vi kan lever 
ut mat som alle kan spise. I tillegg slipper vi å lage klar diettmat til personer som egentlig ikke 
trenger det, f.eks. en person tåler melk i mat, men drikker ikke ren melk. Da er det viktig å 
skrive «Drikker ikke melk» eller bare droppe å skrive det. Da trenger vi ikke ta hensyn til dette 
ved utlevering av middagen, men passer på at det er nok alternativ drikke. På samme måte vil 
vi ta svært sterke hensyn til krysskontaminering dersom noen ikke tåler noe, eks. må på 
sykehuset dersom de lukter nøtter.

Endring av deltakertype
For å endre deltakertype for et medlem må man gå inn på ”Legg til egne medlemmer” igjen. 
For ikke-medlemmer gjøres det ved å trykke på rediger-knappen

Avmelding
Det røde krysset til høyre for navnet brukes til å melde av deltakere.
Skjer avmeldingen før 15. april forsvinner navnet. Skjer avmeldingen mellom 15.april og 
1.juni refunderes 50 % av deltakeravgiften. Navnet på deltakeren flyttes til nederst på listen
under overskriften Avmeldt. For avmeldinger etter 1.juni refunderes ikke deltakeravgiften.
Også her flyttest navnet nederst.

Det er mulig å bytte ut avmeldte deltakere med nye deltakere uten ekstra kostnader. Send en 
mail til oyvind@kmspeider.no med navnet på både den som er avmeldt/skal avmeldes og den 
nye deltaker. Både innbytter og den som byttes ut må være i samme kontingentkategori.

Gruppeinfo
Siden “Gruppeinfo” består av flere deler: kontaktinformasjon til gruppe og ansvarlig leder 
under leiren, lokalavis, ankomst , ankomst utstyr, bosted og raiebestilling.

Ankomst
Her ønsker vi å vite litt om hvordan gruppen ankommer og hvilken dag, samt transport middel 
Vi ønsker også å vite om gruppen trenger parkeringsplass for privatbiler, tilhenger, buss eller 
lastebil. Parkering vil bli utenfor leiren.

Det vil bli anledning å ankomme leiren fredag 29. juni, men tidligst kl 18.00. Innsjekk vil skje 
på lørdag 30. juni. Det blir ikke delt ut mat før til middag 30. juni. Så alle måltider før dette må 
medbringes selv. Alternativt er det mulig å bestille brødmåltider som betales for ved 
påmelding.

oyvind.oygarden
Highlight

oyvind.oygarden
Highlight



versjon 1 04.01.2018 ØØ 3/3

Bosted
Hvis gruppen ønsker å dele gruppeområde med en annen gruppe, eller ønsker å bo nære en 
eller flere andre grupper må dette oppgis. Vi kan ikke garantere at ønskene blir oppfylt, men 
vil gjøre så godt vi kan.

Husk å trykk ”Lagre” før du forlater siden

Aktiviteter
I skrivende stund er det ikke påmelding til aktiviteter.

Økonomi
Siden Økonomioversikt gir en samlet oversikt over leirkontingent, bestilte raier, og eventuelt 
andre bestillinger.
Siden viser også eventuelle innbetalinger.

Betaling av leirkontingent og andre bestilte varer må skje innen 15. april. Husk å oppgi 
gruppenr ved innbetaling.
Eventuelle etterpåmeldinger og andre bestillinger skal skje så snart som mulig etter dette, og 
senest før leiren starter.

Tilbakebetaling av eventuelt for mye innbetalt (f.eks ved avmelding før 1. juni) vil først skje 
etter at leiren er slutt.

Spørsmål
Spørsmål om påmeldingen og betaling, kan sendes til oyvind@kmspeider.no
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