Havneweb for Stange Båtforening
Hurtig-guide for medlemmer

Login-side: https://www.havneweb.no/stange-bf/
(Lagre den som favoritt/bokmerke!)
Klikk på Logg inn-knapp øverst til høyre.

Brukernavn og passord: Se utsendt SMS/ e-post

Ved første innlogging vil du få opp en samtykkeerklæring, som må fylles ut.
Husk «Lagre»!

Deretter kommer du til hovedsiden, «Dashboard»:
(De blå forklaringsboksene ser du ikke i Havneweb, de er satt inn som forklaringer i denne guiden)

«Min Side»
Her
leser/oppdaterer du
dine
opplysninger

«Nytt
fra
Havna»
:
Her
legges
det ut
aktuell
info

«Åpne frontsider»
Her åpnes den eksterne
frontsiden som «ikke
medlemmer» kan se.

På denne
delen finner
du info om
alle dine
«forhold» til
Stange
Båtforening

«Dokument
er»
Her finnes
vedtekter,
referater,
havnereglement osv.

Min side:
Trykk på min side så får du en undermeny med følgende
punkter:

• Brukerinformasjon:
• Fyll ut mest mulig, endre opplysninger som er feil
• Fint om du legger inn bilde av deg selv
• Frikjøp dugnad koster kr 1 500 for året.

• «Epostadresse for faktura» fylles bare ut dersom du vil ha faktura
til en annen E-postadresse enn din «vanlige»

• Husk å krysse av for dine kompetanseområder slik at dugnader kan
planlegges ut fra kompetanse

• Husk «Lagre»!

•

Min båt:
• Legg inn bilde av båten, kontroller og oppdater opplysninger
• Fyll ut mest mulig opplysninger om båten
• Husk forsikringsselskap /polisenummer
• Husk «Lagre»!

• Båtplass:
• Dersom du ønsker å leie ut plassen din så krysser du av for «gjør
tilgjengelig for utleie».

• Husk «Lagre»!
• Vakter:
• Her kan du lese når du har vakt.
Blir i tillegg varslet på SMS/ e-post
(Ved etablering av kameraovervåkning vil dagens vaktordning
avvikles og informasjon vil bli sendt ut)

• Dugnader:
• Her kan du lese når du er innkalt til dugnad
Blir i tillegg varslet på SMS/ e-post

• Faktura:
• Her ligger dine fakturaer
Blir i tillegg varslet på SMS/ e-post

• Venteliste:
• Her kan du sette deg på venteliste, enten for leie eller kjøp.
• Hvis du allerede har båtplass kan du også sette deg på venteliste
for større eller mindre plass.

• Husk «Lagre»!

Generelt:
Alle fakturaer fra vil heretter bli sendt ut på E-post fra Havneweb. Det vil bli «KID»registrering på alle innbetalinger. Dersom du ikke har e-postadresse anmoder vi om
at du skaffer deg en. De som ikke har e-post vil få faktura i posten. Du vil også få
varsel om faktura på SMS.
SMS/e-post: Alle innkallinger og påminnelser fra båtforeningen vil bli sendt ut fra
Havneweb. Enten på SMS eller e-post, eller begge deler.
Det er derfor helt avgjørende at mobiltelefonnummer og e-postadresser til enhver tid
er oppdatert i Havneweb. Vi ber derfor om at alle medlemmer er flinke til å
oppdatere sine egne opplysninger.
Denne veiledningen er ikke uttømmende. Det er masse «morsom» funksjonalitet i
systemet som dere bare kan utforske. Det er vanskelig å gjøre noe feil.
Skulle du stå helt fast -etter å ha tenkt deg om mange ganger- kan du forsøke å ringe
«support» (Terje Thoresen Dahl) på 911 83 005. Jeg svarer hvis jeg har mulighet, hvis
ikke prøver du igjen senere.
Lykke til!
Hilsen Stange Båtforening

