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Seminar om «idrett og økonomi»
Hedmark idrettskrets inviterer til ledermøte på
hotell Scandic Elgstua i Elverum 4.-5. september
(fra kl 18.00 fredag – lunch lørdag).
Ledermøtet er et viktig samlingssted for ALLE som
er engasjert i idretten uavhengig av rolle/verv i
idrettslaget, idrettsrådet eller særkretsen.
Hovedtema denne gangen er «Idrett og økonomi»,
Vi kan presentere følgende foredragsholdere:
Bjørge Stensbøl, tidligere
toppidrettssjef og næringsprofil,
setter fokus på idretten som
merkevare.
Njål Berge forteller om
«Snuoperasjonen» i
Storhamar Dragons.
Hva skjedde da klubben
gikk fra økonomisk krise til
sportslig suksess?

Momskompensasjon 2015
Vi minner om fristen!!!!
Nå kan alle medlemsorganisasjoner søke om vare- og
tjenestemomskompensasjon for 2015.

Torfinn Kringlebotten, styreleder
i Ottestad IL, snakker om
klubbens markedsarbeid.
Ottestad IL er en klubb som tør å
satse, og gir oss innblikk i klubbens
arbeid for å finansiere driften.

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.

Tore Slettvold, Sparebanken
Hedmark, orienterer om filosofien
bak bedriftens
samfunnsengasjement og hvilke
forventninger de har til idretten de
støtter.

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

For detaljert program med påmelding, kontakt
Helen.Skansen@idrettsforbundet.no eller telefon
94 86 56 90.
Påmeldingsfrist 20. august.
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Regionale samlinger
Hedmark idrettskrets og Hedmark fylkeskommune
inviterer til regionale samlinger for idrettsråd og
saksbehandlere idrett i kommunene.
Samlingene i 2015 vil bli avholdt slik:
Tynset – 02.11.2015
Elverum – 05.11.2015
Kongsvinger – 16.11.2015
Stange – 19.11.2015
Program for samlingene vil bli sendt ut senere.
Spørsmål vedrørende samlingene kan rettes til
Bjørn Kristiansen, tlf: 908 26 034.

13. august 2015

Utdanningen kvalifiserer for å fungere som
klubbveileder. Dersom du er interessert eller vet
om noen i din klubb som kan være interessert i å ta
denne inspirerende utdanningen, kan du søke
Hedmark idrettskrets om å kunne bli tatt opp.
Forespørsel rettes til Avle Christen Bjørn
avleChristenBjorn@idrettsforbundet.no
med frist 1. september.

Ti krav fra gratisarbeiderne

Kurstilbud
Hva slags behov for kurs
og seminar har ditt idrettslag i høst?
Ditt idrettslag eller idrettsråd kan nå søke om kurs
for høsten 2015. Vi kan fortsatt tilby følgende
gratis kurs:
1) Kurs for trenere og instruktører innen
barneidrett (3 kvelder)
2) Klubbesøk. Hedmark idrettskrets tar
gjerne imot invitasjon.
3) Startmøte om status og mål i min
klubb/gruppe eller idrettsråd.
Hedmark idrettskrets stiller med veileder.
4) Styrearbeid i praksis (4 timer)
5) Økonomi og regnskap (4 timer)
6)

Hvordan søke om spillemidler til anlegg? 4

Bestillinger sendes Avle Christen Bjørn på telefon
419 00 220 eller mail
avleChristenBjorn@idrettsforbundet.no

Lyst til å bli klubbveileder i norsk
idrett?
Norges idrettsforbund starter i høst opp med ny
klubbveilederutdanning. Det er lagt opp til tre
samlinger over ett år. Dette kan være interessant
dersom du er interessert i å utvikle mennesker og
arbeidsprosesser.

Kronikk av: Berit Kjøll, styreleder i DNT, Tom
Tvedt, idrettspresident i NIF og Sven Mollekleiv,
president i Norges Røde Kors.
«I Norge er det rekordmange som stiller opp
frivillig og ubetalt, blant annet som fotballtrenere,
turledere og leksehjelpere. Hvert år gjøres det
frivillig arbeid tilsvarende 115 000 årsverk. Men
skal vi klare å ta vare på dugnadsånden, trenger vi
politikere som tar frivilligheten på alvor!
Trenger frivillighetspolitikere
Vi oppfordrer alle som stiller til valg i høst til å bli
frivillighetspolitikere. Skal frivilligheten blomstre i
kommunene, må den høyere opp på politikernes
dagsorden. Lokalpolitikerne må gå fra ord til
handling. Politisk vilje må til for å hindre at
ildsjelene forsvinner. Norges idrettsforbund, Den
Norsk Turistforening og Røde Kors har satt opp «Ti
krav til en god frivillighetskommune», der vi gir
konkrete råd for hvordan kommunene kan legge til
rette for frivillig innsats.»
Les hele kronikken med de 10 krav her: Kronikk
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