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Momskompensasjon 2015
Nå kan alle medlemsorganisasjoner søke om vare- og tjenestemomskompensasjon for 2015. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader
som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal
administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Les mer
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Samlingen holdes 2. juni kl. 18.00-20.00 på Idrettens Hus. Les mer

Ungdoms OL 2016
Seminar om Ungdoms-OL - 31. mai får vi besøk fra Lillehammer 2016. Dette blir
en lærerik samling hvor deltakerne får gi innspill og høre om muligheter for å
bidra. Alle som deltar på samlingen er med i trekningen av effekter fra
Lillehammer 2016. Mer informasjon finner du HER
Ildsjelnominasjonen - vi venter på informasjon og kan forhåpentligvis dele det
med dere i nyhetsbrevet i juni.
Fakkelturneen - stopper i Hordaland 23.-24. januar 2016. Da skal vi hedre ildsjelen
som blir kåret, i tillegg til at det blir idrett, kultur og utdanning, i tråd med visjonen
til Ungdoms-OL. Mer informasjon kommer i løpet av høsten.
Frivillig - Sist, men ikke minst, er det fortsatt anledning til å melde seg som frivillig.
Det er ingen øvre aldersgrense, men søkere må være fylt 16 år i løpet av 2015. Les
mer

Idrettsmerket 100 år
29. mai 2015 er det 100 år siden idrettsmerket ble innført i Norge. I løpet av
september blir det en markering av idrettsmerkets 100 års dag.
Å ta idrettsmerket er en fin måte å holde seg i form på og her finner du
terminliste for Bergen 2015. Merker og trofeer kan du kjøpe i idrettsforbundets
nettbutikk. Les mer om idrettsmerket

Økt tildeling til lokalidretten
Det blir i år en kraftig økning i de lokale aktivitetsmidlene, som fordeles til
idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom. Idrettslag i fylket vil samlet
motta kr 29 729 881. Dette er en økning på 40 % fra 2014. Les mer

Kommune- og Fylkestingsvalget 2015
Ved dette valget vil idretten fanesaker være:
 Sørge for nok idrettsanlegg
 Gjøre det lettere å være idrettslag og
 Gi alle skoleelever én time fysisk aktivitet hver dag.
Se Verktøykassen for mer informasjon om idrettens valgarbeid.
Annet materiell av nytte for valgarbeidet

AktiVane i SFO i Bergen
Forrige uke var Hordaland idrettskrets og Idrett Bergen Sør på Rådhuset i Bergen for å
presentere AktiVane for nåværende barnehage- og skolebyråd Jana Midelfart Hoff.
Denne byrådsavdelingen støtter oss i arbeidet med å få AktiVane ut i alle SFO-er i
Bergen. Les mer om AktiVane

Krystallvase som gavepremie
Etter søknad kan lag/særkretser/regioner tilsluttet Hordaland idrettskrets tildeles
krystallvasen som gavepremie ved norske og internasjonale mesterskap og ved
landskamper. Les mer

Miniguide – skatt for idrettslag
Kemneren i Bergen har oppdatert miniguiden om skatt for idrettslag og ideelle
organisasjoner. Denne inneholder bl.a. en oversikt over hvilke minstegrenser som
gjelder ift. skatteplikt og forskuddstrekk. Ta gjerne kontakt med kemneren eller
idrettskretsen dersom du har spørsmål ift. regelverket rundt skatt og
arbeidsgiveransvar for idrettslag. Les miniguiden her

Idrettskretsen har fått ny hjemmeside
www.idrettsforbundet.no er lansert som arvtager for www.idrett.no og
adressen til vår nye nettside er www.idrettsforbundet.no/hordaland

Hvem i styret er ansvarlig for barneidrett?
Visste du at alle idrettslag som organiserer barneidrett (aktivitet for dem under
13 år) skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten? Idrettens

barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett er virkemidler som brukes i
arbeidet med å gjøre norsk barneidrett så god som mulig, og fremheve
egenverdien av barneidretten. Last ned brosjyren her

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle Følger
din klubb reglene for innhenting av politiattester? På denne linken finner du alt du
trenger å vite om ordningen. Takk for at du bidrar til å skape trygge omgivelser for
barn og unge!
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