
Spesialsøk kursdeltagelser, vervinger, studenter m.m. på medlemsnett 
 

Logg deg inn på organisasjonsleddets side. Trykk på «Totalt antall medlemmer». 

 

Inne på søkesiden finner du nedtrekksmenyen spesialsøk. 

 

 

 

Hederstegn 
Dette søket viser hvilke personer som er berettiget til hederstegn inneværende år. Hederstegn gis til 
dem som har vært sammenhengende medlem i LO i 25 år (nål) og 40 år (nål pluss diplom).  

 

Kursdeltakelse i år 
Dette søket viser hvilke personer som har gått på hvilke kurs i NTLs regi inneværende år. Kurs 
arrangert av organisasjonsleddene tas også med her hvis man har brukt NTLs kurssystem for 
påmelding og rapportering.  

 



Kursdeltakelse i fjor 
Samme som over, men for forrige kalenderår. 

 

Vervinger det siste året 
Dette søket viser hvem som har vervet hvem de siste 12 månedene. Søket tar med vervinger der den 
som ble vervet er medlem i organisasjonsleddet ditt nå, altså når du kjører søket.  

 

Utflyttede medlemmer siste 12 måneder 
Dette søket viser personer som har vært medlem i ditt organisasjonsledd en gang i løpet av de siste 
12 månedene, men som ikke er det nå lenger. Det kan virke snodig at dette søket ligger her. Grunnen 
til det er at man i utgangspunktet ikke har rettigheter til å se personer som ikke er medlem i eget 
orgledd. Dette spesialsøket er satt opp utenfor denne hovedregelen. 

 

Studenter 
Dette søket viser medlemmer som har et studieforhold knyttet til et studiested som er underlagt ditt 
organisasjonsledd. Søket er dermed først og fremst nyttig for organisasjonsledd i universitets- og 
høgskolesektoren og noen andre organisasjonsledd som rommer sektororienterte høgskoler. Hvis det 
vises medlemmer som ikke er studentmedlemmer her er det trolig snakk om feilregistreringer.  
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