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Til alle avdelinger  Oslo, 13. september 2019 

v/ leder  Vår ref: AAA/sal 

 

 

NY NETTBUTIKK OG OPPDATERTE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL 

REKRUTTERING OG PROFILERING 

Ny nettbutikk 

Vi åpner nå FLTs nye nettbutikk. Til forskjell fra dagens nettbutikk vil den være åpen for alle, 

ikke bare avdelingene.  

Vi ønsker med denne nettbutikken å gjøre FLTs profilmateriell lettere tilgjengelig for både 

tillitsvalgte og medlemmer. Vi har i butikken delt opp sortimentet i følgende kategorier: 

- Brosjyrer 

- Strømateriell  

- Gaveartikler 

- Profiltøy og Standsmateriell 

Avdelingene vil når de er innlogget automatisk få 75 % rabatt på alle artikler unntatt 

profiltøy og tidvis enkelte (dyrere) gaveartikler. Dette som en erstatning for dagens 

refusjonsordning for de tilsvarende varegruppene. 

Medlemmer, bedriftsgrupper og andre vil kunne kjøpe artiklene til kostpris med tillegg av et 

porto- og administrasjonsgebyr. 

For å holde porto og administrasjon på et så lavt nivå som mulig vil det kun være mulig å 

kjøpe artiklene i enhetsforpakning, det vil si at man kan bestille en eske med kulepenner (50 

stk) og ikke en enkelt penn. 

Vi har en gjennomgang av sortimentet to ganger pr år og innspill på hva dere ønsker dere 

mottas med takk.  

Nettbutikken finnes her: https://flt.no/artikler/flts-nettbutikk/ 

Avdelingenes brukernavn er det samme som avdelingenes e-postadresse. Passord fås ved 

første gangs innlogging ved å benytte seg av funksjonen for tapt passord. Dere må så legge 

inn faktura- og leveringsadresser.  

Oppdaterte retningslinjer for økonomisk støtte til rekruttering og profilering 

Som en konsekvens av at vi nå gjør tilgjengelig de profil- og gaveproduktene vi mener er 

relevante for FLT, vil vi gjøre noen endringer i retningslinjene for økonomisk støtte til 

rekruttering og profilering: 

- Støtten til utvikling og innkjøp av strømateriell fjernes 

- Støtten til utvikling og innkjøp av gaveartikler fjernes 

- Støtten til utvikling og innkjøp av profiltøy fjernes 

- Støtten til utvikling og innkjøp av standsmateriell fjernes 

Disse støtteordningene erstattes med det sortimentet som vil være tilgjengelig i 

nettbutikken. Hvis det er behov for materiell ut over det som finnes tilgjengelig er det 

fortsatt mulig å søke om støtte til dette. 



Målsetningen med disse endringen er å få en mer enhetlig profilering av forbundet og en 

enklere tilgang til profileringsartikler for medlemmer og tillitsvalgte ute i organisasjonen.  

Det vil fortsatt være mulig for avdelingene å lage egne profilartikler – betalt av avdelingen – 

men vi ber om at forbundet involveres i prosessen for kvalitetssikre bruken av logo og andre 

profilelementer. 

 

Med vennlig hilsen  

Forbundet for Ledelse og Teknikk  

 

Arnstein Aasestrand  

2. nestleder  
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