
302.1 Medlemskontingenten 
 
 
Alle som vil være aktive speidere i grupper, kretser eller korps, må være medlemmer i Norges 
speiderforbund og betale kontingent. Medlemskontingenten kreves normalt inn av forbundskontoret 
for alle nivåer (forbundskontingent, krets-/korpskontingent og gruppekontingent), og pengene 
overføres deretter til kretser, korps og grupper etter antall betalende medlemmer.  
 
 
Hvordan fordeles kontingenten? 

• Forbundskontingent (for 2010 kr 390,-) 

• Kretskontingent (et tillegg på maksimalt 50 % av beløpet for forbundskontingent, bestemt av kretstinget) 

• Korpskontingent (30 % av forbundskontingenten fra korpsmedlemmer går til det aktuelle korpset) 

• Gruppekontingent (et valgfritt beløp fastsatt av gruppetinget – ingen begrensninger). Gruppen kan ha ulike 
satser for gruppekontingent. 

 
 
Reduksjoner: 

• Medlemmer som har blitt innmeldt etter 18. august, betaler halvårskontingent.  

• Husstandsrabatt gjelder fra tredje medlem på samme adresse. De to første betaler full kontingent, 
mens de(n) neste betaler 10 % av full forbundskontingent. Kretser og grupper kan ha egne satser 
for husstandsrabatt og andre reduksjoner. Husstandsrabatten gjelder ikke familiemedlemmer som 
har flyttet. 

• Enkelte grupper har kontingentreduksjon eller forskjellige satser for ledere, rovere eller andre. 
Mange av de ulike satsene har fått navn etter roller i gruppen, men knyttes ikke automatisk til 
registrerte roller. Riktig sats må registreres på det enkelte medlem. Alle medlemmer som ikke har 
fått registrert unntak, får standard gruppekontingentsats. Se informasjon om endring av 
kontingent på 302.2. 

 
 
Hva får speiderne/lederne for kontingenten? 

• Ulykkesforsikring på vei til/fra og under alle speiderarrangementer 

• Ansvarsforsikring for ledere 

• Medlemsbladet Speideren, med alderstilpassede innstikk 

• Et aktivitetstilbud i gruppen, kretsen, korpset og forbundet 

• Medlemskap i verdensforbundet (WAGGGS for jenter og WOSM for gutter) 

• Treningsprogram, nye aktiviteter, merker og oppdatert materiell på www.speiderbasen.no   

• Drift av forbundskontoret med medlemsregistrering og informasjon med mer 

• Medlemsfordeler hos Stormberg og Alliance/Boots apotek. Se mer informasjon om 
medlemsfordeler på www.speiding.no/medlem.  
 

Kontingenten utløser også statsstøtte, som er viktig for speiderarbeidet. 
 
 
 


