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Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015
Endring av tippenøkkelen har også ført til en økt
pott til fordeling av Lokale aktivitetsmidler.
Idrettsrådene i Hedmark får rekordsummen
10.692.299 kroner til fordeling.
Ringsaker topper lista med 1.956.514 kroner.
Økningen bedrer rammevilkårene for frivillig
medlemsbasert arbeid for barn og unge.
Idrettsrådene følger departementets
retningslinjer for fordeling, men skal også ivareta
lokale behov.
Fristen for fordeling er satt til 04.12.15, men det
er ingen grunn til å vente! Pengene ligger klare til
fordeling.

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.
Vi minner om at ved
innrapportering/søknadsprosedyre skilles det på
brutto driftskostnader over og under 5 millioner
kroner.
Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF)
for medlemsorganisasjonene er satt til
15.august 2015.
Les mer om ordningen her: Momskompensasjon

Studier i idrett
Høgskolen i Hedmark (HIHM) tilbyr i samarbeid
med ulike aktører 2 studiemoduler idrett:
Er du engasjert i ledelse av
frivillig arbeid og ønsker å lære
mer? Da kan dette være et
studium for deg:
1) Dugnads- og
arrangementsledelse et samlings- og nettbasert
studium
Ønsker du trenerkompetanse på
Trener 2-nivå i idrettesn
Trenerløype?
2) Fleksibel trener 2 utdanning
Les mer om studiene og praktisk informasjon her:
http://hihm.no/
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Etablering av ressursgruppe
‘Unge idrettsledere’
Idrett for alle eller kun for de
som har råd?
Debatten om at det dyrt å drive idrett har vært et
hett tema i det siste, og det er viktig at dette
temaet aldri blir glemt.
Det er mange som har et ansvar her. Er du
interessert i å se på tiltak og forslag i denne
forbindelse, anbefaler vi å lese om temaet her:
http://www.idrettsforbundet.no/nyhet/idrett-foralle-eller-kun-for-de-som-har-rad/

Idrettstinget 2015
Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF), avholder ting i
Trondheim på Scandic Nidelven hotell nå til helgen
5.-7. juni 2015.
Hedmark idrettskrets stiller med 4 delegater;
Tor Rullestad, Kari Isnes, Morten Gustu og
Hilde Kristin Korbøl.
For fullt program, sakspapirer og ytterligere
informasjon, se: Om NIF - Idrettstinget2015
Er du interessert i å følge sakene live, så vil
Idrettstinget bli overført direkte via web-tv på
http://www.idrettsforbundet.no/

Som en del av ungdoms-OL satsingen har Hedmark
idrettskrets etablert en egen ressursgruppe med
unge ledere.
Gruppen skal bistå i planlegging og gjennomføring av
fakkelarrangementer.
Dette er ressurspersoner som NIF og Hedmark
idrettskrets vil spille på lag med i forhold til
rekruttering, skolering og utvikling av nye trenere,
ledere og arrangører.
Preben Stai
Tina Eugenie Bakaas
Synne Berteussen
Eirik Andreas Øwre
Ingrid Vikman
Karoline Moen Guidon
Ingeborg Lunde
Silje Hilmarsen
Audun Lutnæs

Hamar
Ringsaker
Nord Odal
Åsnes
Elverum
Trysil
Elverum
Vingelen
Alvdal

Petter Kristiansen

Stor Elvdal

Ledermøte i Hedmark idrettskrets
4.-5. september 2015
Vi minner om;
Hedmark idrettskrets inviterer til ledermøte på
hotell Scandic Elgstua i Elverum 4.-5. september
(fra kl 18.00 fredag – lunch lørdag).
Hovedtema denne gangen er «Idrett og økonomi»,
Invitasjon og program sendes ut før sommerferien.
Vi håper at alle klubber, idrettsråd og særkretser
som er opptatt av god økonomi holder av denne
helgen!
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