Nyhetsbrev fra Finnmark idrettskrets januar 2013
Godt nyttår idrettsvenner!
Et aktivt og begivenhetsrikt idrettsår er over. Det er gledelig å se
at Finnmark fortsetter å produsere gode toppidrettsutøvere i flere
idretter, toppet med de flotte resultatene fra Finnmarksutøverne
på ski i romjula. Et tydelig resultat på det gode arbeidet som
gjøres i idrettslagene i Finnmark.
Nytt år betyr at det er tid for den årlige idrettsregistreringen.
En viktig rapportering for å oppdatere kontaktinformasjon,
medlemstall og synliggjøre aktiviteten i de ulike idrettene i fylket.
Det nærmer seg også årsmøtetid, hvor årsmeldinger, regnskap
og planer skal vedtas og tillitsvalgte velges. Husk også å
oppdatere idrettslagets lov. Jeg vil oppfordre alle idrettslag til å
starte 2013 med å ta en gjennomgang av sine politiattester. Alle
ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
Min erfaring er at ryddighet i idrettslagets organisasjon gjør det
enklere å rekruttere nye medlemmer og mer attraktivt for
personer å engasjere seg som trenere eller ledere.

Idretten i Finnmark har de siste 10 årene opplevd en økning i medlemstall på over 10.000.
Dette er formidabelt og stiller økte krav. Bedre rammebetingelser for våre medlemmer er et
av hovedmålene til Finnmark Idrettskrets i perioden framover. Tilstrekkelig med folk,
anlegg og penger er nøkkelfaktorer for å utvikle idrettsorganisasjonen i fylket. Med
statsbudsjettet 2013 står idretten tilnærmet på stedet hvil for 5. året på rad. Det er derfor
meget gledelig at Finnmark Fylkeskommune øker sitt tilskudd til Finnmark Idrettskrets på
200.000,- for 2013. Idretten i fylket gjør en fantastisk jobb i sine lokalmiljø med sine
28.500 medlemmer, og det viser tydelig fylkespolitikerne at de verdsetter! For idrettslagene
vil økningen i momskompensasjonsordningen og LAM-midlene bety mer penger direkte i
klubbkassa. Penger som vil stimulere til økt aktivitet. Disse økningene viser at
idrettspolitisk arbeid virker og gir oss motivasjon og økt pågangsmot. I år er det
stortingsvalg og vi skal jobbe hardt for at idrett og bedre rammebetingelser for
Finnmarksidretten prioriteres i partienes valgprogrammer for de neste 4 årene.
Med vennlig hilsen idrettskretsleder May Bente Eriksen

Idrettsregistreringen
Idrettsregistreringen åpnet 2. januar og er i disse dager i full gang. Alle idrettsklubber/lag
skal i løpet av januar registrere både medlemstall og aktivitetstall. Det er også viktig å
oppdater opplysninger om hvem som innehar ulike verv, kontaktinformasjon (e-post,
telefon, postadresse), samt klubbens kontoinformasjon. Alle skal også ha registrert hvem
som er ansvarlig for politiattest i idrettslaget. Idrettsregistreringen stenger torsdag 31.
januar. Alle lag og klubber skal ha mottatt e-post fra NIF med passord og generell
informasjon om registreringen. Unnlatelse av registrering kan føre til tap av medlemskap.
Alt du trenger å vite om idrettsregistreringen finner du her.
Ulvangfondet
Målet med Ulvangfondet er at det skal
medvirke til at toppidrettsutøvere fra
Finnmark kan oppnå best mulige resultater.
Les mer om fondet her.
Søknadsfrist 1. februar
ExtraStiftelsen
Stiftelsen fordeler overskuddet fra
Extra-spillet til frivillige organisasjoners
prosjekter som fremmer fysisk og
psykisk helse, mestring og livskvalitet.
Les mer om stiftelsen her.
Søknadsfrist 15. juni

Ishavskraftfondet
Fondet fra Ishavskraft skal medvirke til å øke
aktiviteten og oppslutningen om barne- og
ungdomsidretten i Nord-Troms og Finnmark.
Les mer om fondet her.
Søknadsfrist 1. mai

Åpen og inkluderende idrett
Idrettskretsen planlegger, i samarbeid med skikretsen og NAV
Hjelpemiddelsentral en testdag i skibakken, kombinert med en
minikonferanse om idrett og fysisk aktivitet for mennesker
med funksjonshemminger. Dette vil skje i Hammerfest i mars.
Det vil bli lagt til rette for å prøve ut ulike idretter og utstyr,
og vi oppfordrer både funksjonshemmede og funksjonsfriske til
å prøve. Konferansen vil inneholde innlegg fra
samarbeidspartene og debatt om hva som må til får å få
etablert varige tilbud. Konferansen vil være åpen for alle. Og vi
håper at både utøvere, foreldre, trenere i idrettslag,
kurslærere, ansatte i skole, SFO og barnehager i hele fylket vil
finne veien til Hammerfest! Når programmet er klart vil dette
bli lagt ut på www.finnmarkik.no.
Klubbutvikling
Vi tilbyr kurs, som kan gjennomføres lokalt i klubben.
Bestill vårens kurs hos Finnmark idrettskrets allerede nå:
finnmark@idrettsforbundet.no
- Startmøte (Hva fungerer bra? Hva kan bli bedre?
Hva er de viktigste tiltakene fremover?)
- Møteledelse
- Økonomistyring/regnskap
- Lover og regler og retningslinjer
- Anlegg generelt
- Idrettens rammebetingelser
- Styrekurs
- Aktivitetslederkurs barneidrett

Husk å godkjenne ny lovnorm!
Alle idrettslag og klubber mottok i desember en
e-post fra NIF med informasjon om ny lovnorm
som alle må ta i bruk. Noen lag og klubber i
Finnmark behandlet dette på årsmøtet i 2012,
men de fleste har ikke behandlet og godkjent ny
lovnorm. Finnmark idrettskrets ber derfor om at
alle sørger for at dette blir tatt opp på kommende
årsmøte og at loven deretter sendes
idrettskretsen for godkjenning.
Lovnormen finner dere her.

FUNGkortet
FUNGkortet skal gi finnmarksungdom
billigere kollektivtransport og
aktiviteter. Målet med ordningen er å
rekruttere ungdom til å delta på
aktiviteter gjennom å spre
informasjon om hva som finnes av
aktiviteter rundt om i fylket, samt
legge til rette for deltagelse ved å
tilby rabatterte billetter på ulike
arrangement samt billigere
busstransport. Ungdom mellom 14
og 19 år i Finnmark kan få tilsendt
kortet gratis, enten i posten eller rett
på mobilen. Alta IF Fotball og
Varanger Golfklubb er blant de aller
første som har blitt FUNG-partnere.
Alta IF gir gratis inngang på alle sine
seriekamper fra 1. januar, mens
Varanger Golfklubb gir gratis kurs.
Samarbeidspartnere bestemmer selv
hvor mye man ønsker å bidra med,
enten i form av rabatt eller en
avslagssum på billetter og liknende.
Les mer om ordningen på
www.fung.no

Online betaling
Norges idrettsforbund har lansert Online betaling
som gjør det mulig for alle organisasjonsledd i
norsk idrett å ta betalt for påmeldinger til
arrangementer og kurs. I tillegg kan
utøverlisenser og påmeldinger til arrangementer
betales av den enkelte utøver rett fra Min idrett.
For idrettslag og særforbund vil Online betaling
sikre deg som arrangør en rask, enkel og trygg
administrasjon av påmeldinger og innbetalinger
til arrangement og kurs. For medlemmer og
deltakere betyr dette at dere nå kan betale
utøverlisenser og påmeldinger til arrangementer
rett fra Min idrett Løsningen er utviklet i
samarbeid med Buypass, som også leverer
betalingsløsningen til Norsk Tipping. Les mer om
hvordan ta i bruk Online betaling her.
Klubbøkonomi
NIF har laget en nettside for klubbøkonomi som
kan være veldig nyttig for deg som har ansvar
knyttet til økonomistyring, regnskap og
bokføring i et idrettslag. Siden tar for seg
økonomi- og regnskapsrelaterte tema som
budsjett, mva, kontantbehandling, regnskap og
bokføring etc. Les mer her.
Idrettsmerket
Frist for å sende inn merkeprøver for 2012 er
31. januar. Les mer om idrettsmerket her.

Ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Frivillige organisasjoner som i 2013 skal arrangere velferds-, fritids- og ferietiltak for
personer med nedsatt funksjonsevne kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om
støtte til dette. Det gis for eksempel tilskudd til leiropphold, og idretts- og
kulturarrangement. Les mer om ordningen her. Søknadsfrist er 31. januar
Antidopingseminar
14. februar arrangerer Antidoping Norge antidopingseminar i Oslo for
støttepersonell. Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil
bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FFI).
Påmeldingsfrist er 1. februar. Les mer om seminaret her.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg
Det er nå klart for en ny søknadsrunde om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av
idrettsanlegg. Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan søke. Byggestart for
anlegget må være etter 1. januar 2010. Anlegget må ha en godkjent spillemiddelsøknad.
Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorrapport må
foreligge. I 2012 fikk alle søkere, med godkjente søknader, refundert ca 89 % av
merverdiavgiften. Les mer om ordningen her. Søknadsfrist 1. mai
Regnskapstejenester
Norges idrettsforbund har inngått
en samarbeidsavtale med
økonomihuset Consis om
regnskapstjenester og økonomisk
rådgivning for idrettslag. Consis
forplikter seg til å ha et
kompetent fagteam på
idrettsregnskap og et operativt
kundemottak for idrettslag.
Idrettslag som har behov for
bistand, kan kontakte Consis
direkte og vise til den inngåtte
samarbeidsavtalen. Det skal
inngås og signeres egen
oppdragsavtale mellom Consis og
det enkelte idrettslag før
leveransene starter. Generell
informasjon om økonomihuset
Consis finnes på deres
hjemmeside www.consis.no.
De har kontor i Alta og i Karasjok.

Ny runde mobilretur
Det er klart for en ny
runde med mobilretur.
Ordningen innebærer
at klubber kan tjene
penger på å samle inn
brukte mobiltelefoner.
Påmeldingen starter
26. februar klokken
09.00. Du kan lese
mer om ordningen
her. På samme siden
vil det bli lagt ut link
til påmeldingsskjema.

Elektronisk
medlemsregister
NIF arbeider for å få på
plass et elektronisk
medlemsregister. Lagene
kan allerede nå forberede
overgangen ved å
registrere alle
klubbmedlemmer i
systemet via SportsAdmin
eller Verktøykassa, ikke
bare de som trenger
lisens. Med den nye
ordningen vil det blant
annet bli mulig å sende ut
medlemskontingent fra
KlubbAdmin. Det nye
medlemsregisteret testes
ut av pilotklubber i første
kvartal 2013 og skal i
løpet av året rulles ut til
alle klubber.

Superhelg 2012 og 2013
Hvert år arrangerer Finnmark idrettskrets Superhelg. I 2012 ble den arrangert for ellevte
gang. Superhelga er ment å være et inspirasjonseldorado med faglig og sosialt påfyll for
trenere, ledere, utøver og andre som har verv eller interesse innenfor idretten. Superhelg
2012 ble arrangert i Kirkenes 19.-21. oktober. Vel 130 deltakere inkludert foredragsholdere
bidro til at det ble et flott og svært vellykket arrangement. Her kan du lese mer om helga i
Kirkenes. Noen bildeglimt og reaksjoner fra helga kan du se her. Neste superhelg vil bli
arrangert i Midt-Finnmark 18.-20. oktober. Akkurat hvor arrangementet blir, kommer vi
tilbake til, men det er bare å merke av datoen i kalenderen allerede nå!

Grønne midler
Alle frivillige lag og foreninger
kan søke på FeFos grønne
midler. Midlene skal stimulere
til økt friluftsliv og bruk av
naturen. Støtten gis
fortrinnsvis til tiltak som har
økt fysisk aktivitet som
formål. Det gis normalt ikke
støtte til etablering og drift av
faste bygg og anlegg. Les mer
om grønne midler og søk her.
Søknadsfrist er 15. februar.

Momskompensasjon for 2012
98 lag og klubber i Finnmark får tilsammen i2 528 247
kroner i momskompensasjon i 2012. I 2011 var det 82
klubber som søkte og tilsammen fikk 2 401 602 kroner.
Målet for 2013 må være at enda flere av våre vel 200 lag
og klubber benytter denne muligheten. Det vil bli sendt
ut informasjon både fra NIF og idrettskretsen når tiden
for å rapportere inn tall nærmer seg. Tildelinger for 2012
kan du se her.

Idrettsgalla 2013
Førstkommende lørdag går den årlige idrettsgallaen av
stabelen på Hamar. Her gjøres det stas på menneskene
i og bak idretten, og idrettsutøvere blir hedret for
prestasjonene deres i året som var. Priser i 14 klasser
skal deles ut. NRK sender direkte fra idrettsgallaen og
sendingen starter 12. januar klokken 19.55.
Hederstegn og bragdpokal
Hederstegn for administrativ innsats, hederstegn for
aktiv innsats og bragdpokal for 2012 vil bli delt ut i
forbindelse med Superhelg 2013 som blir et sted i MidtFinnmark 18.-20. oktober. Men det går allerede nå an å
foreslå aktuelle kandidater til de ulike utmerkelsene.
Statuttene for hederstegn og bragdpokalen finner du
her. Forslag til kandidater sendes på e-post til
finnmark@idrettsforbundet.no.

Følg FIK på Web og Facebook

Finnmark idrettskrets bruker hjemmesiden
www.finnmarkik.no aktivt for å spre informasjon til
sine medlemmer. Bruk den aktivt du også!
Over 2000 liker oss på Facebook. Gjør du?

Nye klubber
Honningsvåg Innebandyklubb
Kirkenes Cykleklubb
Ny gruppe
Porsanger IL – Bordtennis
Klubber/lag strøket fra NIF
Hammerfest Basketklubb
Kirkenes Innebandyklubb
Nordkapp Pistolklubb
Nyvoll IL
Vadsø Tennisklubb

Finnmark idrettskrets
Postboks 194, 9711 Lakselv - Tlf 78 46 02 60 - finnmark@idrettsforbundet.no - www.finnmarkik.no

