
 

 
Retningslinjer for kontroll av medlemskap 

for booking og medlemspris hos LOL 
Hotel & Resort 

 

For at et medlem hos Norsk Revmatikerforbund (NRF) skal oppnå 

medlemsrabattert pris hos LOL Hotel & Resort (heretter LOL) må det bekreftes at 

medlemmet er betalende medlem. Følgende rutiner er utarbeidet for slik 

bekreftelse til LOL. 

 

Gruppeturer organisert av lokal, fylkeslag eller diagnosegrupper. 
 

Arrangør er selv ansvarlig for å sjekke at de personer som melder seg på er 

betalende medlemmer.  

Kontroll av dette gjøres av person med datatilgang eller av lokallag-/fylkesleder, 

alternativt av fylkessekretær.  

 

Metode for sjekk: 

Under Dashbord – last ned rapporten «Vis medlemsliste sortert på etternavn for 

alle medlemmer» - listen er en PDF-rapport over alle medlemmer tilhørende 

aktuelt lag. I kolonnen helt til høyre står det status Betalt eller Ikke betalt.  

Rapporten er alltid oppdatert og viser samme status som databasen i Winorg. 

Det er pr nå dessverre ikke en søkbar rapport, men den er alfabetisk på 

etternavn.  

Alternativt – via Dashbord, åpne listen over «Aktive medlemmer», eksporter til 

«utvidet liste i Excel», åpne Excel-listen og søk med f.eks. søkefelt som kommer 

opp ved bruk av Ctrl+b. 

 

GDPR hensyn og krav: 

Rapporter som er lastet ned skal forsvarlig slettes / makuleres etter bruk. Listen 

kan ikke sendes videre til andre som ikke fra før har datatilgang på aktuelt nivå. 

Dersom rapport videresendes pr epost, skal både avsendt epost og mottat epost 

slettes så snart kontroll er gjennomført. 



 
 

Enkeltmedlemmer som booker opphold som privatperson direkte til 

LOL – utenom organisert gruppetur fra Lokallag/Fylkeslag. 
 

LOL sender henvendelse til epost medlem@revmatiker.no med opplysninger: 

- medlemsnummer 

- navn  

- mobilnr 

 

Jan Edner eller Lisbeth Coste sjekker i Winorg database og svarer tilbake raskest 

mulig innen arbeidstid (mandag – fredag) med bekreftelse Yes eller No på om 

medlemmet er et betalende medlem. 

 

GDPR hensyn og krav: 

Opplysninger sjekkes i systemet uten noen utskrift eller videresending. Det kan 

ikke tas bilde av opplysninger eller på annen måte sendes annen informasjon til 

LOL annet enn ja eller nei til aktivt, betalt medlemskap basert på de 

opplysninger som er sendt inn om navn, medlemsnummer og mobilnr. 

Dersom gitt opplysninger ikke gir treff sendes kun beskjed tilbake om at 

vedkommende ikke er medlem. 

 

 

mailto:medlem@revmatiker.no

