
Fremgangsmåte for å få tilgang til elektronisk medlemskort for Bergen 

Veteranvogn Klubb (BVK) 
 

BVK sitt medlemsregister kjøres som del av det nettbaserte dataprogrammet Styreweb. 

Styreweb er et program som brukes av mange organisasjoner innenfor frivilligheten. 

For å få tilgang til medlemskortet er det noen viktige forutsetninger som må være oppfylt. 

Disse er: 

1. Som medlem må du være registrert med en entydig e-post-adresse i 

medlemsregisteret. Entydighet betyr at det ikke er tillatt at flere medlemmer har 

samme e-post-adresse i medlemsregisteret. I den grad det finnes felles (dublerte) 

e-post-adresser i BVK sitt medlemsregister, gjelder det der det normalt finnes 

kombinasjonen hovedmedlem og familiemedlem. Medlemmer som ikke har e-

postadresse i medlemsregisteret eller som har dublerte epostadresser, kan sende 

oppdatering/endring til temjelde@online.no  

2. Medlemskontingenten må være registrert som betalt. (Det tar normalt 2 til 3 

virkedager fra betaling til registrering i medlemsregisteret) 

Medlemskortet kan lastes ned til smarttelefon, nettbrett eller PC. Det antas at nedlastning til 

smarttelefon er mest hensiktsmessig. Appen heter Gnist. 

Etter du har klarert at du har en entydig e-post-adresse, går du til https://gnist.styreweb.com 

og du får frem følgende bilde på høyre side av skjermen. 

 

Dersom du er registrert hos andre foreninger som bruker styreweb med samme e-post-

adresse som hos BVK, logger du deg på ved å skrive inn e-post-adressen og passord.  

Har du glemt passordet, klikker du på teksten «glemt passord» og du vil motta nytt passord 

som brukes ved pålogging. 

Dersom du ikke er registrert som bruker av gnist,styreweb, må du klikke på teksten 

«Opprett ny bruker» og du får opp dette bildet. 

mailto:temjelde@online.no
https://gnist.styreweb.com/


 

Fyll ut feltene og klikk på «Send aktiviseringskode» 

Du skal nå være klar for pålogging ved hjelp av e-post-adressen og passord. 

Etter pålogging får opp et bilde/ikon for «medlemskort» på skjermen. 

 

Ved å klikke på medlemskortet kommer det opp slik: 

Men med ditt medlemsnummer og navn. 

 

 


