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StyreWeb har siden 2006 
levert administrasjonssystem 
skreddersydd behovene i lag 
og foreninger. 
Mer enn 1.000 foreninger 
benytter i dag løsningen. 
  
StyreWeb leveres av Effektus 
AS. 
Selskapet har 4 ansatte og er 
lokalisert i Trondheim. 
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Informasjon 
Åsgårdstrand seilforening har inngått avtale med Effektus AS om å ta i bruk StyreWeb.com 
for administrasjon av seilforeninges seilsportsenter og seilsport-aktiviteter.  
 
Dagens løsning, KlubbOnline blir nedlagt fra sommeren 2015. Arbeidet med å identifisere, test ut 
og implementere en erstatningsløsning har kommet godt i 
gang, og vi har et nesten komplett styringssystem på plass 
allerede 1.mai, sier Formann Geir Lundkvist i Åsgårdstrand 
seilforening.  
 
I prosessen har vi vurdert flere alternativer som står på 
idrettsforbundet og Norsk Seilforbunds liste over mulige 
løsninger. Etter en sammenligning av funksjonaliteten i 
systemene landet vi på StyreWeb. Det var ingen som hadde 
en komplett løsning som dekker alle behovene til en 
seilforening, men sammen med StyreWeb har vi gjennom et 
samarbeid fått en løsning hvor vi er svært tett på å nå våre 
mål. Målet var en fremtid hvor vi kunne sikre god oversikt og 
styring over alle ressurser som knyttes til medlemmenes 
aktiviteter, slik som båtplasser, båter, komitearbeid, dugnader 
og alle våre sportslige aktiviteter og regattaer. Vår fremtidige 
løsning måtte også ha integrasjon av medlemsregister mot 
NIF, hvilket er på plass. For regattaer har vil valgt å i økende 
grad benyttes oss av Seilmagasinets løsning Sail Race 
System og integrere dette systemene på hjemmesidenivå. 
 
Løsningen gir god støtte til kommunikasjon med foreningens 
medlemmer, og medlemmene vil få anledning til å 
vedlikeholde data om seg selv. I løpet av april måned vil vi 
også ferdigstille vår nye hjemmeside gjennom StyreWeb. Vårt mål er ikke å  lage den mest fancy 
og avanserte hjemmeside i verden, men har  prioritert å få en løsning hvor flere kan bidra med 
oppdatering av innhold – selv de med lite eller ingen IT kompetanse. Og satser på å legge seil-
kompetanse inn i sidene. Foreningsliv er basert på frivillighet, og derfor er det viktig å sørge for at 
nye personer enkelt kan overta rollen etter andre.  
 
En viktig forutsetning er selvfølgelig at den samlede løsning blir levert til en pris en liten forening 
som oss kan leve med. Gjennom StyreWeb og SRS deler vi plattform med mange foreninger, og 
dette påvirker selvsagt prisen. På den andre siden betyr det også at vi ikke nødvendigvis kan få alle 
funksjoner akkurat slik vi vil, selv om vi gjennom de siste ukene har fått flere forbedringer og 
utvidelser tilpasset behovene i en seilforening. Vi ser frem til en spennende fremtid med vårt nye 
styringsystem. 
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