
 

 

 
 
 
 
Rundskriv nr. 6/2017 
 
 
 
 
 

                   Oslo, 18. mai 2017  
                   Vår ref: JSI/rhf  

 
 
 
Til alle avdelinger v/leder 
 
 
 
 
FORBUNDETS PURRERUTINER 

 

Innkreving av kontingent er et prioritert område for forbundets administrasjon, og vi 

ønsker å redegjøre for forbundets purrerutiner og oppfølging av utestående. 

Medlemmer som ikke betaler kontingent purres etter forbundets vedtekter § 22.  

 

Direktebetalende medlemmer 

Direkte betalende medlemmer som har utestående kontingent mottar en purring etter 

forfall, jfr. vedtektenes § 22. pkt. 2. Betales ikke den sender vi en ny purring med 

varsel om stryk, jfr. vedtektenes § 22. pkt. 2.. Og dersom heller ikke den betales blir 

medlemmet strøket, jfr. vedtektenes § 22. pkt. 23. 

 

Medlemmer med lønnstrekk 

Dersom et medlem med lønnstrekk har utestående kontingent vil arbeidsgiver bli 

purret. Dersom arbeidsgiver ikke trekker ubetalt kontingent og etterbetaler til oss vil 

medlemmet motta en purring hjem, med beskjed om at bedriften allerede er purret, 

men ikke har betalt, jfr. vedtektenes § 22. pkt. 2.  

  



 

 

 

Betales ikke purringen av medlemmet heller sender vi en ny purring med varsel om 

stryk, jfr. vedtektenes § 22. pkt. 2.. Og dersom heller ikke den betales blir medlemmet 

strøket, jfr. vedtektenes § 22. pkt. 3. 

 

Selv om det er ressurskrevende forsøker økonomiavdelingen så langt det er mulig å 

behandle purringene individuelt. Dette fordi vår erfaring er at det er størst mulighet 

for å beholde medlemmet dersom vi kontakter medlemmet mer direkte, og på en 

hyggelig måte. Forbundet administrasjon holder en så tett oppfølging som mulig med 

medlemmer for å beholde de som medlemmer og sørge for at de betaler kontingenten. 

Dette gjelder f.eks. medlemmer som ikke lenger trekkes fra bedriften.  

 

Medlemmene purres ca. annenhver måned. Oftere enn det kan vi ikke purre dersom 

bedriftene skal ha mulighet til å trekke i lønn og betale til forbundet før neste purring.  

 

Vi setter nå i gang en forsøksordning hvor vi sender en vennlig påminnelse på SMS 

til medlemmer som ikke har betalt siste perioden den måneden vi ikke sender ut 

ordinær purring. 

 

Avdelingens purrelister 

Avdelingene kan ta ut purrelister fra tillitsvalgtverktøyet etter ar purringene er kjørt 

Brukerveiledning ligger under tillitsvalgtverktøyet. 

 
 

  



 

 

Fra brukerveiledningen: 

Etter at administrasjonen har sendt ut purring kan avdelingen selv hente ut purreliste 

her.  

Trykk på Purreliste og skriv inn Avdelingsid 10011xxx, eksempel blir id for avdeling 

37 = 10011037, og trykk søk. Resultatet kan eksporteres til Excel. 

    
I de tilfellene medlemmer blir strøket grunnet manglende betalingen sendes en e-post 

til avdelingens e-postadresse for hver strykning. 

 

Dersom avdelingene får spørsmål om purringer ber vi om de henvises til forbundets 

økonomiavdeling ved postkasse@flt.no eller telefon 23 06 10 29. Avdelingene kan 

gjerne også selv kontakte medlemmene på purrelisten, men må i så fall være klar over 

at vi allerede har kontaktet flere av de slik at de kan bli kontaktet flere ganger. Det er 

ikke mulig å merke medlemmene vi har kontaktet på noen måte i denne 

purrerapporten. 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at dersom et medlem skulle ønske å melde 

seg ut må det skje skriftlig til forbundet enten pr e-post eller brev.  

 

Skulle det være noen spørsmål vedr. forbundet purrerutiner kan Rebecca Heggbrenna 

Florholmen kontaktes på rh@flt.no.  

 

Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

Jonny Simmenes/s/ 
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