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Samordnet rapportering
- mangler fortsatt 91 idrettslag

Alle idrettslag er pliktig til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april.
Per dags dato har 723 av 814 idrettslag i Hordaland
gjennomført rapporteringen. Idrettskretsen har i
etterkant av fristen purret de idrettslag som mangler.
Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å
logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av
Min idrett. Dersom ditt idrettslag ikke har kommet i
mål med rapporteringen ber vi dere ta kontakt med
oss snarest ved Heidi Hatlen, mobil 480 21 398
eller på e-post: heidi.hatlen.idrettsforbundet.no

Ingen endring i krav om
årsberetning i idretten

Regnskapsloven er endret med
virkning fra 1/1-2018. Det er nå
ikke lenger noe krav i regnskapsloven om årsberetning for små
foretak. Selv om regnskapsloven
er endret så har idrettens eget
regelverk krav om at årsberetning
skal utarbeides og behandles på
årsmøte/ting. Dvs. at alle organisasjonsledd som er tilsluttet
Norges idrettsforbund må fortsatt
utarbeide årsberetning. Les mer

«10 000 treningstimer
for å bli best, men hva
med alt det andre?»

Idrettscampus Bergen inviterer
til foredrag og sofaprat om livet
som toppidrettsutøver 19. juni kl.
19.00-20.30 på Litteraturhuset
i Bergen. I sofaen sitterTorstein
Andersen Aase, Jonas Grønner,
Vilde Bøe Risa, Per Sjøberg og
Michael Jørgensen.
Les mer om arrangementet på
Litteraturhuset sine nettsider

Innføring av felles personvernlov

Med virkning fra 25. mai innføres nye regler om personvern (GDPR). 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. Idrettslaget har ansvar for å innføre rutiner for lagring av
medlemsdata. For å forstå hva dette innebærer og
hvordan idrettslaget må forholde seg til den nye
personvernloven vil idrettsforbundet om kort tid
komme med en veiledning. Vi vil oppdatere våre
nettsider og facebook så snart mer informasjon er
tilgjengelig. Se tidligere info fra NIF om GDPR

Ledig stilling som
fylkeskoordinator i
Hordaland

Paraidrettstilbud for
mennesker med
funksjonnedsettelse

Seminar

Inkludering i idretten

Stiftelsen Antidoping Norge
(ADNO) søker fylkeskoordinator
antidoping i 60 % stilling for perioden august 2018 - juli 2020.
Fylkeskoordinatoren vil få ansvar
for operativ drift og utvikling av
det forebyggende arbeidet rettet
mot doping i et samfunnsperspektiv i regionen.
Les mer og søk på stillingen her

Seminaret er for deg som arbeider med idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse og for deg
som arbeider i det offentlige og
som kan være med på å påvirke
rammebetingelse for å få flere
med funksjonsnedsettelse med i
norsk idrett. Sammen kan vi lære
av hverandre og være med å påvirke paraidretten inn i fremtiden.
Sted: Salem Konferansesenter i
Bergen. Les mer om seminaret og
meld deg på her

I Hordaland er det en rekke
idrettslag som tilbyr idrett tilrettelagt for funksjonshemmede og
utviklingshemmede. Dersom du
ønsker å starte med en idrett kan
du lese mer om tilbudene i en
helt ny brosjyre. I tillegg finner
du oversikt over kurs og arrangementer.
Last ned brosjyren her

- video på 8 ulike språk
Norges idrettsforbund har tidligere utviklet Bli med brosjyren på
16 ulike språk. Nå har Oslo og
Akershus idrettskrets fulgt opp
med en lignende presentasjon av
idrett i Norge som videopresentasjon. Den eksisterer på 8 ulike
språk og du kan se dem her

Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.
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