
   

 

   

 

 

 

 

Rundskriv nr. 13/2022 

 

 

Til alle avdelinger  Oslo, 17. oktober 2022 

v/ leder  Vår ref: TE/cany  

 

 

 

FLT får ny nettside 

 

FLT er opptatt av å gi medlemmer- og tillitsvalgte en god opplevelse, også på nett. Derfor lanserer vi 

nå nye nettsider som gjør det enklere å utforske våre tilbud.  Den nye nettsiden har et oppdatert 

design, innhold og en bedret integrasjon med medlemssystemet slik at brukeropplevelsen forenkles 

både for forbundets medlemmer og tillitsvalgte og som et ledd i styrkingen av vår profilering mot 

potensielle medlemmer. Med de nye nettsidene tilbyr vi en mer fleksibel, moderne og brukervennlig 

opplevelse på alle digitale flater, inkludert på mobil.  

 

De nye nettsidene medfører også noen endringer i hvordan medlemmene kan administrere 

medlemskapet sitt og tilgangen til forbundets rundskriv og protokoller. 

 

Min side: Det er en glede og kunne informere om at Min side har fått ny og forbedret 

innloggingsløsning. I den nye løsningen logger man seg inn med mobilnummer. Det vil altså ikke 

lenger være nødvendig å bruke medlemsnummer. Ved pålogging får man tilsendt en kode på SMS 

som gir medlemmet tilgang til de registrerte opplysningene forbundet har på medlemmet.  

Vi minner om at det er viktig å oppdatere opplysningene på Min side når det er endringer, slik at 

forbundet til enhver tid har korrekte opplysninger om medlemmene.  

 

Protokoller og rundskriv: Man vil ikke lenger få tilgang til protokoller og rundskriv etter innlogging på 

Min side. For å kunne lese protokoller og rundskriv må man logge seg inn i Tillitsvalgtverktøyet. Vi har 

lagt opp til en enkel snarvei som heter Jeg vil lese rundskriv og protokoller.   

 

 

Vi er stolte av å kunne lansere flt.no i ny drakt. Vi håper dere vil kjenne på den gode 

brukeropplevelsen. Opplever dere feil eller andre ting på den nye nettsiden ber vi om at dette 

meldes fra til oss på e-post til postkasse@flt.no. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

Ulf Madsen /s/ 

Forbundsleder 

 


