Enklere foreningsdrift med StyreWeb

Felles løsning i VFO
Vellenes Fellesorganisasjon har inngått samarbeidsavtale med StyreWeb.Com om webbasert driftssystem tilpasset behovet i velforeninger. VFO benytter StyreWeb sentralt, men
dette gir også spennende muligheter for dere.

Hva betyr dette for velforeningen?
Gjennom StyreWeb får tillitsvalgte og komitemedlemmer i
velforeningen et felles kontor på internett.
En rekke funksjoner spesielt tilpasset behovet i en forening sørger for
god oversikt og effektiv drift av vellet.
Felles systemløsning gir også gode muligheter for enklere
kommunikasjon mellom vellene og VFO.

Hva inngår i avtalen?
Velforeningen har gjennom VFO-avtalen gratis tilgang til modulen
”StyreWeb Basis” for intervallet 0-20 medlemmer.
Les mer om StyreWeb Basis til høyre.
StyreWeb består av totalt 6 moduler. Foreningen kan på den måten ta i
bruk det om er aktuelt for sin del. Se mer om utvidelse under.

Modul - StyreWeb Basis
 Medlemsregister
 Søk og filter i

medlemsregister

 Rapporter
 Brukeradministrasjon

 Styreoversikt
 Komiteer
 Kontaktregister
 Huskeliste m/SMS varsling
 Kalender
 Møteprotokoll
 ...og mere

Mulighet for utvidelse ut fra vellets behov
Dere kan uten kostnad og forpliktelse prøve funksjoner i StyreWeb, og
ut fra dette avgjøre hvilke moduler dere ønsker å benytte.

Moduler kan dere enkelt aktivere selv, og dere innvilges 20% VFO
rabatt i forhold til ordinær prisliste.

PS.

Dette er standard prisliste. Viser månedlig pris inkl.mva. Dere får 20% VFO rabatt på disse prisene.
StyreWeb Basis 0-20 medlemmer har dere gratis gjennom avtalen.
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Kom i gang på 1-2-3!

Logg inn i StyreWeb
Du vil motta e-post fra StyreWeb med nødvendig informasjon for å logge inn.

Logg inn. På startsiden vil du finne god støtte til den videre prosessen.

Registrer tillitsvalgte
Registrer de andre tillitsvalgte i velforeningen som brukere i StyreWeb.
På startsiden i StyreWeb vil du i huskelisten finne tips til hvordan dette løses.

Din registrering sørger for at VFO sitt sentrale register automatisk er oppdatert.

Se filmen - Velkommen til StyreWeb!
Se hvilke muligheter StyreWeb gir, og hvordan dette kan hjelpe velforeningen på
veien mot enklere foreningsdrift.
På startsiden i StyreWeb vil du i huskelisten finne link til filmen.
Du kan også starte filmen her >>

I StyreWeb finner dere en rekke opplæringsfilmer via menyen ”Hjelp - Undervisning”.
Her forklares sentrale funksjoner både med lyd og bilde.
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