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Aktivitet Omfatter Tilladt Ikke tilladt Kommentar

Brochure Tilmelding til ForeningsEl via 
brochure

Som følge af nye markedsregler er 
det ikke længere muligt at bruge 
tilmeldingsskemaet i brochuren.

En tilrettet version af brochuren kan 
altid bestilles på www.foreningsel.dk.

Tilmeldingsskema Tilmelding til ForeningsEl via 
tilmeldingsskema

Som følge af nye markedsregler er 
det ikke længere muligt at bruge 
tilmeldingsskemaet.

Tilmeldingsskemaet udgår af det 
materiale, vi stiller til rådighed.

Plakat Det er tilladt at bruge plakaten alle steder, 
så længe der er accept om ophængning

Annonce/tekst

Det er tilladt at indrykke annonce og/eller 
skrive om ForeningsEl i foreningens 
medlemsblad, så længe der er tale om en 
trykt version.

Det er ikke tilladt at indrykke annon-
ce og/eller skrive om ForeningsEl i 
foreningens medlemsblad, hvis dette 
udsendes elektronisk. Dette vil kræve 
accept fra 3. part som beskrevet 
under "online nyhedsmail".

Benyttes en anden annonce end den, 
Energinord har udarbejdet, skal 
denne altid godkendes af Energinord 
før indrykning. Redaktionel tekst skal 
altid godkendes af Energi Nord.

Offentligt rum

Det er tilladt at omdele brochure for 
ForeningsEl i både privat- og 
firmapostkasser, så længe der ikke står 
"Nej tak til reklame" på postkassen.

Det er ikke tilladt uopfordret at banke 
på døren hos naboer eller øvrige 
personer med henblik på hvervning af 
medlemmer til ForeningsEl, da det er 
i strid med dørsalgsloven.

Det er tilladt at hverve medlemmer til 
ForeningsEl på offentlige mødesteder - 
f.eks. foran det lokale supermarked, så 
længe det accepteres af indehaveren, og 
reglerne omkring medlemshvervning 
overholdes.
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I foreningen

Det er tilladt at hverve medlemmer ved 
arrangementer i foreningen - f.eks. 
standerhejsning og lign., så længe 
tilmeldingen sker elektronisk via 
www.foreningsel.dk.
Det er tilladt at uddele brochure til 
foreningens medlemmer.

Online nyhedsmail

Jf. gældende retsregler på området er 
det ikke tilladt at kontakte medlemmer 
eller øvrigt netværk i foreningen med 
tilbud fra 3. part - herunder 
ForeningsEl.

Hvis I som forening ønsker at 
udsende tilbud fra 3. part, herunder 
ForeningsEl til jeres medlemmer via 
e-mail, skal I sikre jer medlemmets 
samtykke til at ville modtage disse 
tilbud først.
Det er tilladt at skrive:
"Hjælp os med at få ekstra penge i 
klubkassen. Når du køber 
ForeningsEl, giver Energinord os 2 
øre pr. kWh strøm, du bruger. Bruger 
du strøm som gennemsnittet, får vi 
80-100 kr. i kassen alene på 
baggrund af dit elforbrug. Tilmeld dig 
her."

Det er IKKE  tilladt at skrive:
"Hjælp os med at få ekstra penge i 
klubkassen. Når du køber 
ForeningsEl, giver Energinord os 2 
øre pr. kWh strøm, du bruger. Bruger 
du strøm som gennemsnittet, får vi 
80-100 kr. i kassen alene på 
baggrund af dit elforbrug. Tilmeld dig 
her. Skynd dig at "like", og del 
budskabet med dine venner. Vi 
har brug for din hjælp. "
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Det er tilladt at fortælle om ForeningsEl på 
foreningens egen hjemmeside eller 
Facebook-side samt linke til 
www.foreningsel.dk med det formål at 
hverve medlemmer til aftalen, så længe 
læseren ikke opfordres til at få sine venner 
til at "like" og dele budskabet blandt egne 
venner.

Online hjemmeside
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