
Retningslinjer for Leieboerforeningens leieboerpanel 
 

1. Det er frivillig for medlemmer i Leieboerforeningen (LbF) å delta leieboerpanel (heretter 
panel). Panelet er operativt i om lag 12 måneder fra første undersøkelse er sendt ut i løpet av 
mai 2023.  

2. Panelet skal bestå av minimum 50 og maks 100 medlemmer som blir tilsendt mellom 5 og 10 
undersøkelser over en periode på 12 måneder. Undersøkelsene skal normalt kunne besvares 
i løpet av 5 - 7 minutter. Etter hver undersøkelse vil LbF trekke ut ti deltakere som får tilsendt 
fem Flax-lodd hver av type Griseflax eller tilsvarende, med mindre paneldeltakeren har 
reservert seg mot å være med i trekningen.  

3. Deltakere som ikke har fullført de tre siste undersøkelsene, tas ut av panelet. En 
undersøkelse anses ikke fullført før minst halvparten av spørsmålene er besvart. LbF kan 
erstatte medlemmer som blir tatt ut med nye panelmedlemmer. 

4. Deltakere i panelet kan trekke seg panelet når som helst ved å kontakte LbF eller klikke på 
utmeldingslenken som sendes sammen med hver undersøkelse. 

5. Deltakere i panelet har rett til å kreve utlevert og/eller slettet opplysninger de har gitt i en 
eller flere undersøkelser. I slike tilfelle vil de automatisk også bli tatt ut av panelet. 

6. Alle deltakere og deres svar skal slettes senest 4 måneder etter at panelet har mottatt den 
siste undersøkelsen, dvs. at dataene skal være slettet utgangen av august 2024. 

7. LbF v/ daglig leder er dataansvarlig for panelet. Det innebærer innsamling av data samt sørge 
for at disse oppbevares på en trygg og sikker måte.  

8. Bare dataansvarlig har tilgang til databasen hvor navn og data er samlet. Denne databasen 
skal under ingen omstendighet deles med andre i organisasjonen eller ekstern tredjepart.  

9. Lbf har rett til å publisere det innsamlede materiale i form av tall, figurer og 
kommentarer/tekst, men uten at enkeltpersoner kan identifiseres. 

10. LbF kan når som helst og uten varsel velge å stenge ned panelet.  

11. LbF benytter programmet  SurveyMonkey til innsamling og analyse av data. 
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https://www.surveymonkey.com/

