
En kort guide om å oppdatere kontaktopplysningene sine på NTLs medlemsnett 
 
På NTLs medlemsnett du oppdatere kontaktopplysningene dine og sjekke at øvrige 
opplysninger NTL har registrert om deg er riktige. 

 

1. Logg deg inn  
Logg deg inn på NTLs medlemsnett. Du finner innloggingslenken øverst på NTLs nettsider. 
 
 

 
 
Følg instruksjonene på innloggingssiden og logg deg inn. Brukernavnet er 
medlemsnummeret ditt. Medlemsnummeret kan ha alt fra 3 til 8 siffer og starter med 75. 
Medlemsnummeret skal alltid skrives kun med siffer, og uten mellomrom eller andre tegn. 
 
Hvis du ikke ved passordet kan du bruke glemt passord-
funksjonen på innloggingssiden. Dersom du ikke får opprettet 
passord, f.eks fordi e-post og/eller mobilnummer er feil eller 
mangler i vårt register, ta kontakt med infoavd@ntl.no   
 
Når du har fått logget inn kommer du til forsiden av NTLs 
medlemsnett. Trykk på lenken Ditt NTL, som fører til din side 
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De fleste medlemmer har kun rollen som medlem, men hvis du har et verv kan det være at 
du har flere roller i organisasjonen, og da kan du bli bedt om å velge rolle. For å oppdatere 
opplysningene dine spiller det ingen rolle hvilken du velger, siden alle rollene har tilgang til 
dette. Du kan senere bytte rolle inne i applikasjonen hvis du skal gjøre andre ting. 
 
Inne på Min side kan du blant annet oppdatere kontaktopplysninger. For å gjøre dette 
trykker du på blyant-ikonet øverst til høyre i seksjonen Personopplysninger. 
 
 

 
 
 
Det finnes to felt for e-postadresse; jobb og privat. I tillegg finnes det et felt som bestemmer 
hvilken av disse som blir brukt under normale omstendigheter; «E-post sendes til». Hvis kun 
det ene e-postfeltet er fylt ut må sistnevnte felt settes tilsvarende. F.eks: hvis kun arbeids-
epostadressen er fylt ut må «Epost sendes til» stå til Arbeid. 
 
Tilsvarende gjelder det med mobilnumrene; to felt og et valg for «Foretrukket mobil». 
 
Når du først er inne kan du gjerne se over de andre opplysningene. Det er særlig viktig at vi 
har rett informasjon om hvor du jobber. Det er viktig blant annet for streikeuttak, 
lønnsforhandlinger og ordningen med kontingenttrekk.  
 
NB: Det er ikke avgjørende med start- og sluttdato for arbeidsforhold. Disse datoene blir 
periodisert av tekniske og vedtektsmessige årsaker, så du trenger ikke å melde fra om feil i 
disse datoene. 
 
 


