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Nytt og nyttig fra idrettskretsen - februar 2018

Viktig informasjon om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten.

Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, ofte benevnt GDPR (General Data Protection Regulation). Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre kontroll
over sitt eget personvern gjennom strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres. Loven
gjelder for alle virksomheter som behandler persondata, herunder alle idrettslag og alle organisasjonstyper
som er juridiske enheter ettersom vi administrerer medlemmer og andre personer som påtar seg roller i idretten. En personopplysning er en hvilken som helst opplysning som er knyttet til en identifiserbar privatperson.
Det omfatter alt fra fødselsnummer, navn, IP-adresse eller skostørrelse angitt for en person. Behandling av
eprsonopplysninger omfatter all bruk og lagring av opplysninger om personer uavhengig om det lagres på
papir, i regneark eller i et medlemsregister. NIF har utviklet en norm for behandling av personopplysninger
og informasjonssikkerheten i idretten, i tillegg til en veileder som primært er rettet mot idrettslag eller mindre
organisasjonsledd. Les mer

«Antidopingskolen»
skal nå unge utøvere i
norsk idrett

Idrettspresidenten
kommer på HIKs ting

Anleggskonferanse

Ny medarbeider

Idrettskretsens
behandling av opprop
om ekstraordinært
ting i Norges idrettsforbund

Visste du at

«Antidopingskolen» er et ledd i
Antidoping Norge (ADNO) sitt
samarbeid med prosjektet Neste
Generasjon som har unge utøvere i sin hovedmålgruppe. ADNO
lanserte nylig «skolen» som går
over ti video-episoder. Videoene
er rettet mot ungdom, der formålet er å bli bedre kjent med antidopingarbeidet i idretten.
Se videoinnslagene her

Thea Lunde Christiansen, fagkonsulent paraidrett (tidligere idrett for
mennesker med funksjonsnedsettelser)

har gått ut i fødselspermisjon.
Cecilie Eriksen overtar arbeidsområdet i Thea sin permisjonstid.
Hun vil ha et oppfølgingsansvar
for Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidssted er Idrettens Hus,
Brann Stadion.
Cecilie treffes på e-post: cecilie.
eriksen@idrettsforbundet.no eller
mobil 453 71 441.

Idrettspresident Tom Tvedt vil
holde et innlegg i forkant av
idrettskretsens ting i Norheimsund
lørdag 14. april. Han vil snakke
om status og dele sine tanker om
hvordan han ser fremtiden for
norsk idrett. Tingforsamlingen består av representanter fra idrettsråd og særkretser/særidrettsregion og særforbund uten kretsledd
og vi minner om påmeldingsfristen som er 14. mars. Les mer

Hordaland idrettskrets har ved to
anledninger behandlet oppropet
fra Troms idrettskrets om å kreve
ekstraordinært idrettsting i mai
2018. Styrets vedtak og kommentarer kan du lese her

Norges Håndballforbund Region
Vest og Hordaland idrettskrets
inviterer til Anleggskonferanse
torsdag 5. april i Bergen. Noen av
temaene vil være driftsmodeller
for anlegg, anleggsutvikling og
krav til idrettsarrangement. Blant
innlederne er Kåre Geir Lio, president i Norges Håndballforbund og
Pål H. Thorsen, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen
kommune. Invitasjon finner du på
våre nettsider om kort tid.

man må ha vært medlem av
idrettslaget i minimum en måned
for å ha stemmerett på idrettslagets årsmøte? Medlemmer
som har fylt 15 år og som har
betalt medlemskontingent har
stemmerett og er valgbare. Se
NIFs lovnorm for idrettslag § 6 (1)
I noen tilfeller vil en likevel ikke
være valgbar. Se § 7 og 8.
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