
 

BLI MEDLEM I EKNE IDRETTSLAG! 

Hvem skal være medlem? 

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Ekne idrettslag skal være medlemmer av 

klubben. 

Pliktig medlemskap  

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være tilknyttet et 

idrettslag, og skal du delta med Ekne-logo på trøya må du være registrert medlem. 

Medlemskontingent og treningsavgift i Ekne idrettslag 

Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift. 

Medlemskontingenten betales til Hovedlaget, mens den enkelte særidrett, som fotball tar 

inn en treningsavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag 

eller den gruppe du tilhører. Dette gjelder også enkelte voksengrupper som har utgifter 

knyttet til sin aktivitet (leie av instruktør, leie av lokaler/bane). 

Tillitsvalgte og medlemskontingent 

Alle som er tillitsvalgte i Ekne idrettslag skal være medlemmer av klubben. Dette fordi 

tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Ekne idrettslag og er derfor klubbens 

representanter i slike sammenhenger. Kun medlemmer av Ekne idrettslag har stemmerett i 

styresaker og årsmøtesaker. 

Innmelding og utmelding 

Medlemskontingenten til Ekne Idrettslag faktureres vanligvis i januar. Kontingenten blir ikke 

refundert dersom du melder deg ut. Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Ekne 

idrettslag og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt. Så lenge du står registrert 

som medlem og vi ikke har fått beskjed om utmelding, vil medlemskapet bli fakturert. 

Type medlemskap 

Et medlemskap kan enten være enkeltmedlemskap for barn og voksen eller 

familiemedlemskap.  

 

Satsene bestemmes på årsmøtet hvert år. 

Pris for 2020: Barn    kr 150, 

  Voksen   kr 250,- 

  Familiemedlemskap  kr 500,- 

 



 

Familiemedlemskap 

Med familiemedlemskap kan alle i husstanden være medlem for en fast sum i året. I 

medlemskapet kan det være to voksne og et ubestemt antall barn under 18 år i husstanden. 

Du mottar kun en faktura og alle får tilgang til de gode medlemsfordelene. Du trenger ikke å 

være aktiv utøver for å være medlem av EIL. «Passive medlemmer er vel så viktig for laget. 

Støtte fra Idrettsforbundet  

Ditt medlemskap i Ekne idrettslag utløser støtte fra Idrettsforbundet. 

For hvert medlem fra 6 – 19 år som er registrert i klubben vil Ekne idrettslag motta 

støttemidler som fordeles tilbake til særidrettene og kommer alle sammen til gode. 

Forsikring gjennom medlemskap 

Alle barn som er tilsluttet Ekne idrettslag ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom 

Norges idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. 

Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere 

gjennomfører organisert trening/øvelse, konkurranse eller i forbindelse med reise til og fra. 

Fordeler knyttet til medlemskap 
Som medlem i Ekne idrettslag vil du få rabatterte priser på varer og utstyr som tilbys av våre 

forhandlere i tillegg til andre fordeler i form av arrangementer og sosialt samhold. 

1. Sportsutstyr 

Ekne idrettslag har inngått forhandler avtale med: 

  Intersport Gigant Levanger og  Umbro 

Avtalen gir alle medlemmer: 

• 25% på alt av Umbro produkter 

• 20% på alt av tekstil og sko 

2. Kjøp av klubbutstyr 

«Ekne» utstyr kan kjøpes til reduserte priser av klubben – ta kontakt med leder hvis 

det er aktuelt. 

3. Arrangementer 

Juletretenning + nissemarsj (november/desember).  

4. Publikasjoner 

«Reportern» utgis to ganger i året (mai/juni og desember) 

Ønsker du/din familie å bli medlem? 
Oppgi navn, adresse, fødselsdato på alle som skal være medlem i e-posten du sender til: 

arvbren@online.no  

 

Deretter vil du få tilsendt en faktura fra oss, evt se informasjon på betaling på mottatt 

faktura.   

Synes du det er vanskelig med e-post så ta kontakt på telefon: 91 66 89 22 eller 90 59 15 44 

TAKK FOR DIN STØTTE TIL EKNE IDRETTSLAG 

mailto:arvbren@online.no

