
 

NYHETSBREV FRA NHO IDRETT TIL IDRETTSLAG I NORGE 
 
 
NHO Idrett er idrettens arbeidsgiverorganisasjon og bransjeforening i Abelia  
  
Idretten profesjonaliseres mer og mer og flere og flere idrettslag har ansatte. Med ansatte følger det 
forpliktelser og det er mange regler å forholde seg til. Som medlem av NHO Idrett kan du få hjelp til alt 
innenfor arbeidsgiverrollen; helt fra du skal ansette og skrive en arbeidsavtale til du skal avvikle et 
arbeidsforhold.  
 
Ved å ha NHO Idrett og Abelias arbeidsrettsadvokater i ryggen blir du tryggere i rollen som 
arbeidsgiver og sjansen for å gjøre valg som kan få store økonomiske konsekvenser minimeres. Les 
hva et fornøyd medlem sier om dette; NHO-medlemskap gjør AdO arena i Bergen bedre.  
 
I tillegg til denne rådgivningstjenesten, får du som medlem tilgang til mange andre fordeler som vil 
spare penger for ditt idrettslag. Disse kan oppsummeres slik: 
 

 Medlemsfordeler 
- Advokattjenester; kontaktinfo her  
- Oppslagsverket Arbinn.no gir deg tilgang til mange nyttige maler, veiledere, spørsmål og 

svar, digitale håndbøker etc. 
- Kurs, nettverk, arrangementer og møteplasser finner du her  
- Gunstig innkjøpsordning kan du lese om her. Se også et fornøyd medlems omtale av 

ordningen her/Runar IL  
- Pensjon; les her  
- Forsikring; les her  

 
 

Fakta om NHO Idrett  
- 129 medlemsvirksomheter med 1827 årsverk 
- Medlemsvirksomhetene er alt fra særforbund, idrettslag, idrettsråd, Norges idrettsforbund til 

idrettsarenaer og Antidoping Norge 
- Styret i NHO Idrett; les her  
- NHO Idretts vedtekter; les her  
- Styrets målsettinger er 

1) å bidra til at så mange som mulig får glede av medlemsfordelene 
2) å spare penger for organisasjonene 
3) å jobbe for at idrettsorganisasjonen skal bli bedre arbeidsgivere 

 
To medlemsvirksomheter, Norges idrettsforbund og Golfforbundet, har også søkt og fått midler fra 
NHO Idretts Opplærings- og utviklingsfond for å lage henholdsvis et Digitalt styrekurs og kurset 
Idretten som arbeidsgiver Begge kursene er myntet på idrettslag.  
 
Hva koster medlemskapet i NHO Idrett?  
Medlemskontingent i NHO og Abelia/NHO idrett utgjør 1,95 promille av samlede lønnskostnader. Ved 
innmelding nå, vil du få gratis kontingent ut 2019. Ordinært medlemskap vil først starte i 2020. Dere 
kan selv beregne hvor mye et medlemskap vil koste ved å gå inn her. 
 
Ønsker du å få mer informasjon om medlemskapet i NHO Idrett, ta kontakt med:  
 

• NHO Idretts administrator i Abelia, Gro Lundberg, mobil 950 78 546 eller e-post gl@abelia.no   

• Abelias markedssjef Lise S. Bruusgaard, mobil 991 05 279 eller e-post lise@abelia.no  

• NHO Idretts styreleder og HR-sjef i NIF Hilde Myklebust, mobil 913 69 688 eller e-post 
hilde.myklebust@idrettsforbundet.no  

https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/
https://www.nho.no/regionkontor/nho-vestlandet/artikkelarkiv/nho-medlemskap-gjor-ado-arena-i-bergen-bedre/
https://www.abelia.no/arbeidsgivertjenester/advokathjelp-arbeidsrett/
https://arbinn.nho.no/
https://www.abelia.no/arrangementsoversikt/
https://www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden/
https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/nyheter/runar-il/
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-pensjon/
https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-forsikring2/
https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/
https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/styret-i-nho-idrett/
https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/vedtekter/
https://www.abelia.no/bransjeforeninger/nho-idrett/digitalt-styrekurs/
https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=272
http://legacyweb.nho.no/innmelding/
mailto:gl@abelia.no
mailto:lise@abelia.no
mailto:hilde.myklebust@idrettsforbundet.no

