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Instruksjonsvideoer 

Styreportalens funksjoner som beskrevet i denne innføringen, er kort oppsummert i noen 
instruksjonsvideoer. Disse finner du på vår nettside: https://bonitas.no/for-styret-instruksjonsvideoer/  

Opprett ny bruker 

Styreportalen finner du her: https://bonitasportal.on.no/  

Opprettelse av ny bruker gjør du selv. Beskrivelsen av de enkelte felter, og hva som skal registreres, ser 
du til høyre i vinduet. 

Figur 1 – Registrer ny brukerkonto vindu 

https://bonitas.no/for-styret-instruksjonsvideoer/
https://bonitasportal.on.no/


 

5 
 

Bestille nytt passord 

Har du opprettet en bruker, men har glemt passordet ditt, kan du be om et nytt passord med 
funksjonen «Glemt passord?». 

 

Figur 2 - Innloggingsside 

Oppgi din e-postadresse og velg «Send lenke på e-post». Du vil etter kort tid motta en e-post med en 
lenke som du må klikke på for å få satt nytt passord. Følg instruksene på siden for å registrere nytt 
passord. 

 

Figur 3 – Glemt passord vindu 

Min profil 

 

         Figur 4 – Toppmeny 

Du får tilgang til min profil ved å klikke på burgermenyen i topp, venstre hjørne. Velg alternativet «min 
profil», som vist i figuren over.  
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Her vil du se informasjonen som er registret om deg hos forvaltningsselskapet. Du kan ikke slette 
informasjonen som allerede er fylt ut, men du kan oppdatere den. Her har du også muligheten til å 
endre passord, uten å gå gjennom glemt passord prosessen.  

To-faktor autentisering er en mulighet hvis du ønsker ekstra sikkerhet for brukeren din. Hvordan du 
aktiverer dette er beskrevet på siden.  

Skru av/på varslinger Under min profil har du også et menyvalg som heter «varslingsinstillinger». Her har 
du muligheten til å skru av eller på om du vil motta varsling om nye uleste eposter i portalen. 

Under styreinnstillinger kan du velge om dere ønsker automatisk signatur ved e-postutsendelse.  

Skru av/på varslinger  

Under min profil har du også et menyvalg som heter «varslingsinstillinger». Her har du muligheten til å 
skru av eller på om du vil motta varsling om nye uleste eposter i portalen. 

Generell ikonforklaring 

Noen av ikonene har ingen beskrivelse. Disse er ikoner som har lik funksjon i alle vinduer.  

 
Hjemikonet vil alltid ta deg tilbake til åpningssiden, oversikten over funksjonene. 

 
Dette ikonet gir deg mulighet til å redigere innholdet på den aktuelle siden. 

 
Tre streker ikonet er tilgjengelig når det er en meny som kan skjules, og føres frem. 

 Søppelkasseikonet gir deg muligheten til å slette det du har markert. 

 Tre streker med prikker foran er et eget ikon for saker/avtaler, som fører deg tilbake til 
oversikten over de ulike sakene/avtalene. 

 Tre prikker ikonet viser funksjoner som ikke har fått plass i oversikten. Denne kommer 
ofte ved bruk på mobil. 

 Plussikonet gir deg muligheten å opprette noe nytt på den aktuelle siden. 
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Åpningsside 

 
Figur 5 – Åpningssiden til portalen etter innlogging 

Åpningssiden til portalen gir deg oversikt over de ulike funksjonene som er tilgjengelig. Beboere vil ha 
tilgang til færre funksjoner enn styremedlemmer. Kun funksjoner du har tilgang til vil bli vist på 
åpningssiden. Hvis du har en ulest epost, eller et ulest oppslag på oppslagstavlen vil det bli vist i form av 
et tall uthevet i en gul runding til høyre for det aktuelle ikonet. Har du ingen uleste e-post eller oppslag 
vil det ikke være en gul runding ved ikonet.  
  

Valg av klient 

Hvis brukeren din er knyttet til flere klienter, kan du bytte mellom disse ved å trykke på knappen 
markert i rødt på bildet under.  

 

Figur 6 – Valg av klient 

Oppslagstavle 

Bruksområde 

Tenk på oppslagstavlefunksjonen som en digital versjon av korktavla i oppgangen, hvor styret henger 
opp oppslag. Formålet er at en beboer skal kunne få kjapp oversikt over hendelser, arrangementer, 
dugnader eller lignende. Du ser om noen har opprettet et nytt oppslag når den røde nummerindikatoren 
på ikonet vises. Denne viser også antall nye oppslag. For å opprette et oppslag må det inneholde en 
overskrift og en melding. 
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Figur 7 – Uleste oppslag 

 

Figur 8 – Eksempel på oppslag 

For beboere 

Beboere vil kun ha tilgang til å se oppslagene. Ikke opprette nye oppslag, og ikke redigere allerede 
opprettende oppslag.   

For styret 

Styret kan opprette og redigere oppslag. Styret kan velge om oppslaget skal kategoriseres som 
informasjon, en viktig melding, eller en forespørsel. Det jobbes med funksjonalitet for varsling pr e-post 
og SMS og dette vil komme etter hvert.  Oppslag markert med «fest innlegg» vil legge seg øverst i 
oversikten.  

Kalender 

Opprette ny kalender 

Styret oppretter selv de kalendere som ønskes i portalen. Forskjellige kalendere kan være for ulike 
formål, som f.eks. en for møter og aktiviteter og en annen for reservasjon av tilhenger. De enkelte 
kalendere velges fra nedtrekksmenyen vist under.  
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Figur 9 – Eksempel på valg av kalender 

Oppretting av ny kalender gjøres ved å klikke på dette ikonet. 

Styret kan opprette to forskjellige typer kalendere i portalen: styrekalendere og bestillingskalendere. 
Merk at bestillingskalendere vil være tilgjengelig for beboerne i beboerportalen dersom dere har dette. 
Da kan beboerne booke tider til aktiviteter som styret definerer når kalenderen opprettes. Det kan også 
legges inn en begrensning på minimumstid og maks tid for reservasjoner. 

 

Figur 10 – Opprett ny kalender vindu 

Opprette ny avtale 

Oppretting av ny avtale gjøres ved å klikke på dette ikonet, som åpner vinduet i bildet under.  

 
Her fyller du inn tidsrommet som ønskes booket. Det er også mulig å legge inn en beskrivelse. 
Dersom kalenderen er av typen «Styrekalender», kan det også legges inn at avtalen skal gjentas med et 
fast tidsintervall: 

• Gjenta: Her velger du om avtalen skal gjentas ukentlig, månedlig, årlig osv.  

• Gjenta hver: Her velger du om avtalen skal gjentas hver måned, annenhver måned, hver tredje 

måned osv.  
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• Gjenta på: Her velger du hvilken dag eller dato eller måned/år du ønsker å gjenta avtalen. 

• Avslutt gjenta: Her velger du om gjentakelsen skal avsluttes aldri, på en spesiell dato, eller etter 

et spesifisert antall hendelser.  

 

 

Saker 
Styret kan håndtere saker i portalen. Dette sikrer at nåværende og fremtidige styremedlemmer kan se 
de saker som er under behandling eller som tidligere har vært behandlet. 

Ved åpning av saksfunksjonen ser du alle pågående saker i boligselskapet. De ulike kolonnene gir deg et 
innblikk i status på de ulike sakene som pågår eller er planlagt fremover i tid. Du kan opprette nye saker, 
endre eller diskutere en sak med de øvrige i styret. Søk etter saker gjøres ved å klikke i ønsket kolonne 
og skrive søkeord eller klikke på filtervalget (markert under). 

 

Figur 12 – søk etter saker 

For å se detaljer for en sak klikker du i listen for å komme inn i detaljvisningen. Detaljvisningen gir deg 
nøkkelopplysninger om saken, samt mulighet for å se på eller legge til vedlegg, dokumenter eller lenker. 
Saken kan også diskuteres ned de øvrige i styret i kommentarseksjonen.  

Figur 11 -  Vindu for å opprette ny avtale i en styrekalender 
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Figur 13 – Eksempel på opprettet sak 

Endring av en sak gjøres ved å klikke endre oppe til høyre. Vedlegg og lenker kan legges til/slettes 
direkte ved å trykke på knappene marker over. 

Vedlegg og lenker 

Last opp vedlegg - åpner for å legge til alt av filtyper 

Dokument – åpner for å legge til dokumenter fra portalarkivet 

E-post – åpner for å legge e-poster fra portalen inn på saken 

Web – åpner for å legge web lenker til saken 

Relaterte saker 

Hvis en sak tilhører en større sak, kan du koble den til andre saker med denne funksjonen. 

Kommentarer 

Kjør diskusjon om sakene fremfor å sende e-post frem og tilbake.  
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Nye saker  

 

Figur 14 – Opprett ny sak vinduet. 

Plusstegnet legger til en ny sak. Det er ingen spesifikke krav til hva slags informasjon som må legges inn 
ved opprettelse. Alt av vedlegg, dokumenter eller e-poster kan legges til ved opprettelse eller på et 
senere tidspunkt.  

I feltet «Type» velger du sakstype. Her har du følgende valg: 

• Orientering: saken er en orienteringssak. Her kan du legge inn beskrivelse av saken.  

• Beslutning: saken er en sak det skal stemmes over på styremøte. Her har du mulighet til å skrive 

inn et forslag til vedtak.  

• Sak: saken er en overordnet sak du kan knytte til andre saker. Altså kan en beslutningssak eller 

orienteringssak kun knyttes til en sak av typen «sak». Dersom en sak med sakstype «sak» skal 

behandles på styremøte vil saken automatisk bli gjort om til en beslutningssak.  
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Eierliste 

Oversikt over eierne i boligselskapet med kontaktinformasjon, leilighetsnummer, seksjonsnummer osv. 
Styret har her også mulighet til å redigere eiernes kontaktinfo.  

 

Figur 15 – Eierliste oversikt 

 

Funksjoner i eierlisten  

 

Dette ikonet gir deg muligheten til å velge flere kolonner fra vinduet som åpnes. 
Dette gjøres ved å «dra» den ønskede kolonnen ut av vinduet og inn på 
plasseringen du ønsker i listen. Her har du også mulighet for å fjerne allerede viste 
kolonner ved å dra de ned til valg av kolonner vinduet.  

 

Du kan eksportere informasjonen i eierlisten til et Excel-ark ved å klikke på ikonet 
til venstre. Da vil alle kolonnene som er vist i oversikten bli med i Excel-arket. 

 

Ved å trykke på en linje i eierlisten, vil dette ikonet dukke opp. Her kan styret 
redigere kontaktinformasjon på eierne.  

 

Ved å trykke på dette ikonet tilbestiller du utseende på eierlisten til slik det var 
første gang du logget inn.  

 

Klikk på dette ikonet, så vil listen utvide seg slik at den tar opp hele skjermen din. 
Visningen skalerer seg etter hvor stor skjermen din er. 
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Leietakerliste 

Leietakerlisten viser leietakere registrert hos Bonitas Eiendomsforvaltning. Leietakerlisten i portalen har 
de samme funksjonene som eierlisten, men man har tilgang på noen flere kolonner. Du vil kunne se 
navnet på eieren til den aktuelle leiligheten som leies ut – hvis dette er oppgitt. Du vil også kunne se 
kontraktens start og sluttdato. 

Mitt boligselskap 

Her finnes bla. informasjon om antall seksjoner/andeler og styrets felles e-post.  I tillegg finnes oversikt 
over styret, kontaktperson forretningsfører, regnskapsansvarlig og eventuelt vaktmester. Det enkelte 
styremedlems personlige e-post vises ikke fordi beboerne skal henvende seg til styrets e-post. Dette 
sikrer at alle nåværende og fremtidige styremedlemmer har mulighet til å se e-postkorrespondansen. 

Figur 16 – Mitt boligselskap 

Mine fakturaer 

Vinduet viser alle dine personlige fakturaer for de siste 12 måneder og hvor mye som eventuelt er 
utestående. Velger du en faktura ved å klikke på den grå pilen, vil du se detaljert informasjon om denne. 
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Figur 17 – Mine fakturaer eksempel 

Åpning og lukking av de forskjellige fakturaene gjøres enkelt ved å klikke hvor som helst på linjen til den 
aktuelle fakturaen.  

Reskontro 

Figur 18 – Reskontro oversikt 

Vinduet gir styret oversikt over utestående fakturaer. Ved klikk på pilen til venstre for navnet, åpnes et 
vindu som viser hva som inngår i det utestående beløpet.  

Leverandørreskontro 

Viser oversikt over krav og transaksjoner i forhold til boligselskapets leverandører. 

Dersom beløpet har et minustegn foran seg, betyr det at fakturaen ikke er registrert betalt i systemet 
enda. Dersom beløpet har et plusstegn foran seg, gjelder dette en kreditnota eller en overbetaling.  

Kundereskontro 

Viser oversikt over krav og transaksjoner i forhold til boligselskapets kunder (eierne). 

Dersom beløpet har et minustegn foran seg, betyr det at beboeren har penger til gode. Dersom beløpet 
har et plusstegn foran seg, betyr det at kunden har utestående krav.  

Visning av leverandører eller kunder (eiere) velges ved å klikke på en av knappene vist under: 
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Ved å klikke på dette ikonet eksporteres listen til Excel. 

 

E-post 

Funksjonen e-post i portalen er tilrettelagt for styrets inngående og utgående e-post. Oppsettet er lett 
gjenkjennelig og er bygd opp på samme måte som de fleste andre epostprogram. Styret har tilgang til 
alle de nødvendige funksjonene, vist i figur 19. 

  

Figur 19 – Epostfunksjoner 

Hvis en e-post har blitt besvart av en i styret, vises dette for alle som går inn på den spesifikke e-posten. 

Ved klikk på i-ikonet markert i bildet under, får du også opp ekstra informasjon om hvem i styret som 

har åpnet den aktuelle e-posten. 

Figur 20: Oversikt som viser hvem som har åpnet og besvart e-post. 

Opprettelse av styremail.no 

Første gang et av styremedlemmene velger e-post ikonet i hovedmenyen, vil brukeren bli bedt om å 
opprette ønsket navn for styrets e-post adresse. E-posten må opprettes mot domenet @styremail.no. 



 

17 
 

Navnet bør gjenspeile det juridiske navnet det opprettes e-post for. F.eks. Sameiet Lakkegata 8 kan kalle 
sin e-post enten sameietlakkegata8@styremail.no eller lakkegata8@styremail.no eller noe lignende. 

Hvis den ønskede epostadressen er opptatt, får brukeren beskjed om dette. Da må et annet navn velges. 

Brukeren blir også bedt om å velge et avsendernavn. Dette er navnet som vises som avsendernavn for e-
posten ved mottak av e-post. I tillegg vil dette navnet komme som navn i signaturfeltet i en e-post. 
Eksempel på en signatur:  

Med vennlig hilsen Ola Normann 
Styreleder  
«Avsendernavn»  

 

 

 

 

 

 

Figur 21 – Vindu for opprettelse av e-postadresse 

Utgående e-post 

 

Figur 22 – Opprett ny e-post vindu 

Når du skal opprette en ny utgående e-post kan du legge til mottakere manuelt eller du kan klikke på 
plusstegnet som er markert i bildet over.  Da får du opp en liste over alle med registrert epostadresse, se 
figur 23. 

mailto:sameietlakkegata8@styremail.no
mailto:lakkegata8@styremail.no
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Figur 23 – Valg av mottaker med registrert e-post  

I dette vinduet har du flere muligheter. Du kan velge hvilken gruppe du skal sende til, som i dag er 
fordelt på styret, beboere, leietakere og andre. Du kan søke opp en kontakt manuelt, hvis du ikke husker 
e-postadressen til personen. Du kan også filtrere etter rolle og bygg. Filtrering på bygg gjøres ved å 
klikke på bygning ikonet øverst til venstre i vinduet.  

Det er funksjonalitet for å velge alle mottakere innenfor den valgte gruppen. Du klikker da på den 
tomme boksen øverst i kolonnen til venstre, markert i rødt i figur 23.  

For å sende e-post til eksterne skriver du inn adressen i «til»-feltet og klikker deretter «Enter»-knappen 
på tastaturet.  

Mottaker av en epost vil kun se seg selv som mottaker selv om det er flere i til feltet. Dette for å hindre 
distribuering av «maillister» ved masseutsendelse av informasjon. Hvis du ønsker at alle som mottar e-
posten skal se alle andre som mottar samme e-post, må du fysisk huke av for det. Dette gjøres ved å 
huke av «Vis alle mottakere i e-post». Den samme funksjonen må benyttes for å få mulighet til å legge til 
en mottaker som kopi på en e-post. 
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Figur 24 – Vise mottakere i e-post 

Kategorisering av e-poster 

Man kan legge til kategorier på alle eposter. Altså sendte, mottatte og eposter lagret i kladd.  
For å legge til kategori på en e-post, kan du enten gå inn på den aktuelle eposten, og klikke i feltet 
markert «Klikk her for å legge til kategori». Her vil du også få muligheten til å opprette egne kategorier, 
eller velge fra en liste av allerede opprettede kategorier. Alternativt kan du dra kategoriene til de e-
postene som du vil tildele denne kategorien, for så å slippe den. Kategorien vil da bli lagret på e-posten.  
 

 
Figur 25 -  Legge til kategori på en e-post 

For å opprette en egen kategori, skriver du inn det ønskede navnet, og klikker på Enter. For å velge en 
allerede opprettet kategori, krever det kun ett klikk på den aktuelle kategorien.  
 

Søk på kategoriserte e-poster  

Opprettede kategorier vises i hovedmenyen, se markering i figur 26. Her vises alle kategorier som er 
tilknyttet én eller flere av e-postene i innboksen. Hvis man velger «alle» vil man få opp alle kategoriene 
som er knyttet til en epost, og hvis man velger «arkiv» får man opp alle som er knyttet til en arkivert 
epost. Det er en nummerindikator ved siden av hver enkelt kategori som sier hvor mange e-poster som 
er knyttet til hver kategori innenfor den bestemte mappen. Ved å klikke på kategorien kommer kun de 
e-postene som har denne kategorien opp.  
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Figur 26 - Kategorier som er tilknyttet én eller flere av e-postene i innboksen 

Dokumenter 

Figur 27– Mappestruktur i dokumentmodulen 

Dokumenter vises i en enkel mappestruktur som de fleste er kjent med fra for eksempel utforskeren i 
Windows. Det er delt opp i fire forskjellige hovedmapper:  

• «Informasjon»: Her legger styret dokumenter som de ønsker at eierne skal kunne se ved 

innlogging i beboerportalen.  
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• «Delt styre og forvalter»: Her legges dokumenter som både styret og Bonitas skal kunne 

redigere i.  

• «Fra forvalter»: Her publiseres dokumenter fra Bonitas. Dokumenter i undermappen «Styre» er 

det kun styremedlemmene som får se. De øvrige mappene er også tilgengelige for eiere ved 

innlogging i beboerportal.  

• «Styrefiler»: Dette er styrets interne mappestruktur. Her er det kun styret som har tilgang. 

Forvalter og eiere har ikke tilgang.  

Innholdet i mappene «Informasjon», «Delt styre og forvalter» og «Styrefiler» kan redigeres av 
styremedlemmer, mens innholdet i mappen «Fra forvalter» kun kan leses. 

Den sorte trekanten til venstre for mappen betyr at det finnes undermapper. Klikk på trekanten, eller 
dobbeltklikk på selve mappen, for å synliggjøre disse. 

Hvis du skal laste opp en fil, kan denne ikke være større enn 30 MB. 

Funksjoner i dokumenter  

  

Ikonet gir deg mulighet for å opprette en ny mappe under en av de eksisterende 
mappene under Informasjon eller Styrefiler hvis man er styremedlem. 

  

Ikonet brukes for å laste opp et dokument til den mappen du har markert. 

 

Ved å hake av i den tomme boksen til venstre for et dokument vil det komme opp flere ikoner i høyre 
hjørne: «last ned dokument», «endre navn på dokument», «flytt dokument» og «slett dokument». Se 
figur 28.  

 

Figur 28 – Visning av dokumenter 

Det er også mulig med forhåndsvisning av pdf- filer som ligger i dokumentmodulen i . Høyreklikk på filen du 
ønsker å åpne for å få opp forhåndsvisningsalternativet.  
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Laste opp eksisterende mappestruktur  

Hvis du har en mappestruktur med dokumenter lagret lokalt på din datamaskin og du ønsker å laste opp 
hele strukturen, må følgende steg utføres: 

1. Velg mappestrukturen du vil laste opp i utforskeren din. 

2. Opprett en Zip-mappe som vist på figuren under.  

 

Figur 29 – Opprettelse av Zip-mappe 

3. Flytt mappestrukturen du vil laste opp til den opprettede Zip-mappen. 

4. Inne i portalen, naviger deg til mappen du vil opprette mappestrukturen under. 

5. Last opp Zip-mappen i den valgte mappen. 

6. Marker den opplastede filen og klikk på ikonet vist under. 

 

 

7. Mappestrukturen skal nå være lastet opp, og du kan slette zipmappen i portalen.  
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Avtaler 

 

Boligselskapets avtaler kan organiseres i avtalemodulen. Her vil nøkkelinformasjon og detaljer om 
avtalene vises. I avtaler kan du opprette nye avtaler, endre eller diskutere en avtale med de øvrige i 
styret.   

Søk etter avtaler gjøres ved å klikke i ønsket kolonne og skrive søkeord eller klikke på filtervalg (merket 
med rødt i figuren under)  

 
Figur 30 - Avtaler for boligselskapet 

For å se detaljer for avtalen klikker du i listen for å åpne detaljvisningen. Denne visningen gir deg 
nøkkelopplysninger om avtalen, samt mulighet for å se på eller legge til vedlegg eller dokumenter. 
Diskusjon rundt avtalen kan gjøres i diskusjonsseksjonen.  

 

Figur 31 - Avtale 
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Endring av en avtale gjøres ved å klikke «endre» oppe til høyre, mens vedlegg og lenker kan legges til 
direkte ved klikk på knappene markert i figur 31.  

Vedlegg og lenker 

Last opp vedlegg - åpner for å legge til alt av filtyper 
Dokument – åpner for å legge til dokumenter direkte fra dokumentarkivet i portalen. Her kan du hente 
inn de avtalene som Bonitas lastet opp ved konverteringen. 
E-post – åpner for å legge til e-poster som hører til avtalen fra e-postmodulen i portalen 
Web – åpner for å legge til en lenke 

Diskusjon 

Registrer kommentarer og argumenter for avtalen fremfor å sende e-post frem og tilbake.  

Økonomi 

Fanen gir deg de økonomiske rammene for avtalen, samt detaljer om hvordan det skal faktureres 
boligselskapet.  

 
Figur 32 – Økonomi 
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Nye avtaler 

 

Figur 33 - Nye avtaler 

Plusstegnet legger til en ny avtale. Det er ingen spesifikke krav til hva slags informasjon som må legges 
inn ved opprettelse. Alt av vedlegg og dokumenter kan legges til ved opprettelse. I felt for ansvarlig kan 
du enten legge inn styret som organ eller enkeltpersoner. Legg merke til at «Økonomi» er lagt opp som 
en egen fane dersom dette skal legges inn samtidig. 

Fakturagodkjenning 

 

Dette ikonet vil åpne tjenesten for fakturagodkjenning og bilagsregistrering uten ekstra pålogging. Se 
egen brukermanual for fakturagodkjenning. 
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Styremøte 

 

For å komme inn i styremøtemodulen klikker du på knappen «Styremøte» på startsiden. Det første som 
møter deg er en oversikt over planlagte, pågående og eventuelt avholdte møter. Du kan velge mellom å 
vise avholdte møter eller ikke ved å endre på bryteren til markert i figur 35. 

 

Figur 34 – Oversikt over planlagte, pågående og eventuelt avholdte styremøter 

 

Opprett nytt møte  

For å opprette et nytt møte velger du «Nytt styremøte» oppe i høyre hjørne. Du blir da ført videre til en 
side hvor du registrerer tittel, beskrivelse, sted og tidspunkt for møtet. 

 

Figur 35 – Opprettelse av nytt styremøte 
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Når du er ferdig med registreringen velger du knappen «Lagre». Basisinformasjonen kan endres etter at 
du har opprettet møtet ved å velge knappen «redigere møte». Knappen blir synlig når du har lagret 
informasjonen første gang. 

Faste saker  

Når du har opprettet møtet kan du legge til saker som skal gjennomgås. Faste saker er saker som 
normalt skal behandles i alle styremøter. Du kan opprette nye faste saker direkte i dette bildet. De saker 
som skal være med i et styremøte velges ved å huke av boksen ved siden av tittelen og deretter velge 
«Legg til». En opprettet fast sak vil alltid være tilgjengelig i listen over faste saker inntil du eventuelt 
sletter den. 

 

Figur 36 – Faste saker 

 

Legg til saker  

Saker som allerede er opprettet i saksmodulen vil automatisk vises i listen når du velger knappen «Legg 
til saker». Hvis saken har sakstypen «sak», vil saken automatisk bli gjort om til en orienteringssak når du 
legger den til i et styremøte. Dette kan du endre i ettertid hvis ønskelig. For å legge til saker til 
styremøtet huker du av de du ønsker og velger «Legg til». Hvis en sak blir utsatt på et styremøte, vil den 
utsatte saken dukke opp i sakslisten neste gang du skal opprette et styremøte. 
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Figur 37 – Legge til saker  

Lag ny sak  

I tillegg til å opprette saker i saksmodulen, kan du også opprette en ny sak direkte i styremøtemodulen. 
Se mer info under kapittelet «Saker» for nærmere beskrivelse om de ulike funksjonalitetene.  

 

Figur 38 – Opprette ny sak direkte i styremøtemodulen 

Når du da velger «Lagre», blir saken lagt til i sakslisten samt i saksmodulen. Hvis du ønsker å legge til 
mer informasjon på saken du nettopp opprettet, (laste opp vedlegg, legge til en kommentar eller 
relatere den til en annen sak) velger du saken i sakslisten. Da åpnes en mer detaljert visning av saken 
hvor du kan legge til mer informasjon. 
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Valg av deltakere og utsending av møteinvitasjon 

 

Figur 39 – Velg deltakere 

Ved å trykke på knappen «Velg deltakere», velger du hvilke styremedlemmer og eventuelle 
varamedlemmer som skal delta på møtet. Du har også mulighet til å legge inn gjester dersom noen 
utenforstående skal delta. Dette gjøres ved å klikke på «registrer gjest» knappen som er synlig i «valg av 
deltaker» vinduet. Når alle møtedeltakere som skal få invitasjon er haket av, trykker du på knappen 
«Sendt invitasjon». Invitasjonen blir sendt til den registrerte e-posten til styremedlemmet/gjesten. 
Invitasjonen inneholder saksliste samt informasjonen du har registrert om tid og sted. 

 

Før møtet avholdes 

 

Figur 40 – Visning av planlagt styremøte, med saker. 

Før du er klar til å avholde møtet kan du se over rekkefølgen på sakene du har lagt til i sakslisten. Ønsker 
du en spesifikk rekkefølge kan du dra saken til den ønskede plassen ved å ta tak i de seks prikkene helt 
til venstre ved saksnummeret.  Du kan skrive ut sakslisten ved å klikke på ikonet til høyre for 
overskriften «Saksliste». Ønsker du å redigere noen av sakene før møtet skal avholdes kan du klikke på 
den aktuelle saken. Da får du muligheten til å redigere informasjonen som er registrert. 
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Avhold møte 

 Når møtet begynner, velger du knappen «Avhold møte». Saken som ligger øverst i sakslisten åpnes 
automatisk. 

 

Figur 40 – Styremøte er starter og første sak i sakslisten kommer opp til behandling 

Når en sak behandles, har deltakerne flere alternativer: 

• Saken kan redigeres selv om møtet har startet.  

• Deltakere på møtet kan skrive kommentarer i «diskusjon på sak» fanen. Disse kommentarene 

protokollføres ikke, og er kun ment som et diskusjonsfelt.  

• Deltakerne har også tilgang til å laste opp, eller se på allerede opplastede vedlegg på saken.  

Når en sak er ferdig behandlet eller utsatt, vil neste sak automatisk vises. Det er også mulig å navigere 
seg mellom saker ved hjelp av de to knappene i høyre hjørne. 

Orienteringssak  

Det eneste du tilføyer en orienteringssak, er kommentarer i møtefeltet. Disse kommentarene tas med i 
protokollen. Du trenger kun å skrive de ulike kommentarene inn i tekstfeltet, for så å klikke «Orienter», 
når saken er ferdig behandlet. 
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Beslutningssak 

 

Figur 41 – Eksempel på beslutningssak til behandling 

I en beslutningssak har du på forhånd hatt muligheten til å skrive inn ett forslag til vedtak. Hvis dette 
forslaget skal bli brukt som vedtak på saken, kan du klikke på bruk forslag knappen. Hvis deltakerne blir 
enig om et annet vedtak, kan dette skrives direkte inn i tekstboksen der det står vedtak. 

I en beslutningssak må det også registreres stemmer for den enkelte deltaker. Dette gjør du ved å klikke 
på feltet «Ikke stemt» tilknyttet navnet til han/hun det skal registreres stemme for, se figur 42 Her har 
du flere muligheter, avhengig av om han/hun skal stemme eller ikke. Det må registreres noe annet enn 
«ikke stemt» på alle deltakerne for at du skal få lov til å vedta saken. 

 

Figur 42 – Registrering av stemmer for møtedeltakere 
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Figur 43 – Valgmuligheter for avstemming  

Hvis avgjørelsen er enstemmig, kan du velge ja eller nei. Da vil alle stemmene automatisk bli endret til 
enten ja eller nei, avhengig av hva du velger. 

Innhold i feltet «Kommentarer i møte» blir protokollført, mens innhold i feltet «Diskusjon på sak» blir 
ikke protokollført. 

Når alle sakene er gjennomgått  

Når alle saker er behandlet åpnes automatisk oversikten over saker. Der vil du få beskjed om at sakene 
er behandlet og at møtet kan avsluttes. 

 

Figur 44 – Oversikt over behandlede saker 

Ikonene som blir vist under status i sakslisten viser om en sak er avsluttet eller utsatt. «hake» ikonet 
betyr at saken er avsluttet, mens pil mot høyre betyr at saken er utsatt.  

Hvis dere har glemt å opprette/behandle en sak er det fortsatt mulig å legge den til i dette møtet. 

NB! Dersom en sak er behandlet i møtet og det er fattet vedtak/orientert, vil saken automatisk 
avsluttes når styremøtet avsluttes. Dette gjelder altså alle saker med «hake» ikonet i figur 45. Dersom 
en sak skal behandles over flere møter, er det derfor viktig at saken utsettes helt til endelig 
orientering/vedtak er fattet.  
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Avslutte møte  

Etter du har avsluttet møtet vil du få tilgang til den automatisk genererte protokollen. 

Ved valg av knappen «Protokoll» blir det åpnet et nytt vindu med den usignerte protokollen. 

 

Figur 45 – Åpne usignert møteprotokoll 

 

Signering av styremøteprotokoll 

Dersom du nå går tilbake til oversikten over styremøter vil du se en tekstboks som minner deg på at du 
har deltatt i et styremøte som krever din underskrift. 

 

Figur 46 – Beskjed om at du har en møteprotokoll som skal signeres 

Når du klikker på denne tekstboksen, blir du ført videre til vinduet hvor signeringen av møteprotokollen 
fra styremøtet signeres. Alternativt kan du trykke på knappen «Signering» på startsiden. 

 

Figur 47 – Knappen for signering på startsiden 



 

34 
 

 

Figur 48 – Oversikt over protokoller til signering og ferdig signerte protokoller  

I figur 48 ser du et eksempel på en oversikt av protokoller som både er signert og mangler signering. De 
protokoller som er markert med gul farge er klar til signering, mens de med grønn farge er signert.  

Når du velger knappen «Signer», åpnes et vindu som viser signeringsstatus for den enkelte deltaker, se 
figur 49. Protokollen kan lastes ned fra dette bildet. For å signere protokollen, huker du av for at du 
godtar at du har lest og forstått dokumentene, og velger knappen «Signer».  

Knappen «Manuell sgnering» kan du trykke på dersom protokollen er signert manuelt av alle 
møtedeltakerne.  

 

Figur 49 – Vindu for signering av protokoll 
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Gjenåpne styremøte 

Dersom du i etterkant av møtet oppdager feil i protokollen e.l., kan siste avholdte styremøte gjenåpnes. 
Dette gjelder kun hvis ikke alle møtedeltakerne har signert protokollen enda.  

Fra startsiden klikker du på «styremøte» og deretter på det aktuelle møte i listen. Finner du ikke igjen 
møtet? Pass på at du har på visning av avholdte møter, se figur 34.  

Klikk så på «Gjenåpne møte». Du vil da få opp en beskjed om at signeringsoppdraget vil bli nullstilt, her 
klikker du «ok»  

 

Figur 50 – Gjenåpne et avholdt styremøte 

Så legger du inn de endringene du skal, før du klikker «avslutt møte» og «avslutt og send til signering». 

SMS 
SMS kan sendes ut på vegne av styret til alle styremedlemmer, eiere og/eller leietakere registrert i 
boligselskapet. Merk at kostanden for SMS viderefaktureres boligselskapet etterskuddsvis to ganger pr. 
år.  

 

Figur 51 – Ikon for SMS på startsiden 

Fra startsiden i portalen, klikker du på SMS-ikonet og blir ført til et oversiktsvindu. Her vil alle SMS’ene 
du, eller noen andre i styret har sendt ut ligge. 
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Figur 52 – Oversikt over sendte SMS’er 

For å opprette en ny SMS, klikker du på plusstegnet oppe til høyre. Du vil da komme til et 
registreringsvindu, se figur 53. 
Tittelen her er det som blir synlig i oversikten over sendte SMS’er, og vil ikke være synlig på den 
utsendte SMS’en. 

 

Figur 53 – Registeringsvindu for ny SMS 

For å legge til mottakere, klikker du på valg av mottakere. Du vil da få opp ett vindu, hvor alle som er 
registret i boligselskapet vil komme opp. 

 

Figur 54 – Valg av mottakere for SMS 

Her har du flere sorteringsmuligheter som bygg, oppgang, seksjonsnummer, adresse, rolle osv. Hvis en 
mottaker ikke har registret telefonnummer, men har en registret epostadresse vil systemet spørre om 
du ønsker å sende denne sms’en som en epost til de som ikke har registrert telefonnummer. Slik vil alle 
motta meldingen. 
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Utlegg 

 

Figur 55: Ikon for utlegg på startsiden. 

Når du går inn på utleggsmodulen blir du umiddelbart møtt med en oversikt over alle utlegg som har 
blitt laget for ditt borettslag/sameie. 

Her vil du få en oversikt over alle utlegg som er laget. Disse er merket med et beskrivende formål, 
hvilken dato utlegget er laget, hvem som utlegget skal betales til, summen på utlegg og avslutningsvis 
hvilken status utlegget har. Kolonnen helt til høyre tillater brukeren å slette et utlegg hvis det for 
eksempel er laget feil eller lignende. Statusen på utleggene vil være utkast, til godkjenning og godkjent. 
Statusene er også markert med farge for å representer respektiv status.  
 
 

Opprettelse av nytt utlegg 

For å lage et nytt utlegg trykker du på +-ikonet øverst til høyre på siden. Du vil da komme til en ny side 
hvor du kan legge inn informasjon om utlegget ditt.  

Figur 56: Oversikt over alle utlegg som er laget. 

Figur 57: Side for å registrere informasjon om utlegg. 
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I menyen øverst på siden har man tre valg:  

• Avbryt endre: Vil avslutte redigeringsmodus. Merk at utlegget fortsatt er lagret hos oss og 

tilgjengelig for brukere dersom en bruker gjør dette uten å fylle inn noe informasjon.  

• Nytt vedlegg: Vil legge til et nytt vedlegg på utlegget.  

• Send til godkjenning: Vil sende utlegget til godkjenning. Merk at denne bare fungerer dersom 

alle krav til utlegget er oppfylt. Disse er nevnt under.  

 

Nytt vedlegg 

Ved å trykke på «nytt vedlegg» legges et nytt vedlegg til i utlegget som kan redigeres umiddelbart. 

Her må du legge inn sum for utlegget, beskrivelse av hva utlegget gjelder og fil med selve kvitteringen, 
se figur 59. Merk at sum og fil er nødvendig for å kunne lagre vedlegget. Vedlegget lagres ved å trykke 
på lagre-knappen eller avbrytes ved å trykke på avbryt-knappen.  

Under opprettelse av utlegg må også bruker spesifisere hvem utlegget er for og hvilken kontakt som har 
utlegget. Disse parameterne defineres i nedtrekksmenyene som finnes under tekstfeltet formål.  

Figur 58: Legge til nytt vedlegg til utlegget.  

Figur 59: Registrering av informasjon. 
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Når all informasjon er lagt inn, trykker du «Lagre». Ved lagring vil du få opp følgende melding: 

 

Figur 60: Melding ved lagring av utlegg. 

 

Sende ferdig utlegg til godkjenning  
Når du er ferdig med å fylle ut de nødvendige feltene i utleggsiden kan du sende vedlegget til 
godkjenning. Dette gjøres ved å trykke på send til godkjenning lokalisert øverst til høyre på utleggsiden. 

 

Figur 61:Sende utlegg til godkjenning.  
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Utlegg som er sendt til godkjenning blir sendt til signeringsmodulen i portalen. Denne finner du ved å gå 
tilbake til hjemskjermen av portalen og trykke på signering. 

 

Figur 62: Ikonet for signering på startsiden. 

Her blir du møtt med en liste over mulige signeringer. Signeringene sin tittel vil være satt til det du satt 
under formål på utleggssiden. For eksempel: 

 

Figur 63 Eksempel på et utlegg i signeringsmodulen.  

For å signere utlegget trykker du videre på signer. Du blir da møtt med følgende side: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 64: Signering av utlegg 
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På signeringssiden finner en informasjon om utlegget, hvilke dokumenter som er lastet opp og hvilke 
krav for godkjenning som stilles. Krav til signering er følgende:  
 

1. Har et styremedlem et utlegg kreves det en signatur fra styreleder og et styremedlem.  

2. Har styreleder et utlegg kreves det signatur fra to styremedlemmer.  

 
Når brukeren har lest og forstått signeringsdokumentet kan dokumentet signeres ved å huke av under 
«jeg har lest og forstått dokumentene i sin helhet» og trykke signer. 
 

 

Figur 65: Utlegg signert av ett styremedlem (grønt).  Det mangler her signering  
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Avholdelse av årsmøte i portalen 
Dersom boligselskapet ønsker å avholde årsmøte i portalen, må ansvarlig forvalter i Bonitas kontaktes. 

Dette forutsetter at boligselskapet har beboerportal.  

Opprett nytt årsmøte 

For å opprette nytt årsmøte trykker du på plusstegnet øverst til høyre. 

Du vil nå få valg om hvilken mal du ønsker å bruke. Til høyre i ruten er det beskrevet om malen er laget 
for sameier, borettslag eller boligaksjeselskap. Klikk på malen du ønsker. Du kommer nå inn i 
visningsmodus for årsmøte, men kan enkelt starte redigering ved å trykke «endre møte» øverst til 
høyre.  

 

 

Ny sak 

 

Knappen gir deg mulighet til å lage nye hovedsaker.  

Når du er i endringsmodus kan du enkelt tilføye saker, både hovedsaker og undersaker. Ved opprettelse 
av sak må det legges til en tittel og en beskrivelse. Alle saker er automatisk en beslutningssak, med 
mindre du aktivt velger at det skal være en orienteringssak ved å klikke på skyveknappen vist i bildet 
under.  

 

 

Dersom saken skal føre til en beslutning må det velges flertallskrav og legges inn forslag til vedtak. Ved å 
opprette undersaker blir hovedsak automatisk en orienteringssak.  

Det kan legges til dokumenter til hver enkelt sak hvis man ønsker dette.  

 

Ved å trykke  eller  vil malen lagres og vises som en enkelt 

leselig oversikt. Vil man tilbake til endringsmodus er det bare å trykke på   
Dokumenter laster du opp ved å utvide feltet markert med dokumenter, og klikk på last opp. Foreløpig 
vil kun PDF filer bli godtatt som vedlegg på en sak. 
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Visningsmodus 

Visningsmodus på årsmøte gir mulighet til å se oversiktlig hvordan aktuelt årsmøte er satt opp, samt å 
endre rekkefølge på saker. Du ser også om det er lastet opp dokumenter på de ulike punktene. Når du i 
visningsmodus er fornøyd med det som er satt opp, og anser årsmøtet for korrekt, kan ansvarlig 
forfalter «låse årsmøte». Ved å låse årsmøtet kan det ikke lenger endres. Ved høringsperiodens start bli 
årsmøtet automatisk tilgjengelig for beboere.  

Datoer 

Datoene som må settes i årsmøtemodulen er dato for høringsperiode fra-til og oppstart digitalt 
årsmøte. Høringsperiode fra-til datoen setter intervallet for hvor lenge høringsperioden skal vare.  
Datofeltet oppstart digitalt årsmøte angir når møtet skal åpnes og det kan registreres stemmer på de 
ulike sakene. Dato for årsmøte er datoen det stenges for stemming. Dette ville også vært datoen for 
gjennomføring hvis det hadde vært ett fysisk møte.  

Høringsperiode 

Høringsperioden starter etter at datoen i «fra»-feltet på høringsperiode er passert. Under 
høringsperioden har eiere og medeiere mulighet til å gå gjennom alle de ulike sakene med tilhørende 
vedlegg, samt å stille spørsmål/kommentere på de ulike sakene.  Kommentarer legges til ved å utvide 
kommentarfeltet slik at du får mulighet til å skrive kommentar og trykke send når kommentaren er 
skrevet.  

 

Kun styret kan svare på kommentarer som blir lagt under de ulike sakene. Dette gjøres ved å klikke på 
pilen under kommentaren på saken. Navigering mellom saker skjer ved å klikke på neste eller forrige sak 
øverst til høyre i bildet.  

Avstemning 

Ved avstemning har du muligheten til å stemme for, mot eller blankt. 

 

Hvis det er flere alternativer, kan det stemmes på alle de ulike alternativene på saken. Navigering 
mellom saker skjer på samme måte som i høringsperioden, ved å klikke på neste eller forrige sak øverst 
til høyre i bildet.  

Dersom noen eier flere seksjoner, må det stemmes pr seksjon. Dette gjøres ved å velge aktuell seksjon i 
nedtrekksmenyen over avstemming.  

 


