Hordaidrett
Nytt og nyttig fra idrettskretsen - desember 2018

Over 35 millioner til idrettslag i
Hordaland

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at
Lotteri- og stiftelsestilsynet nå har offentliggjort tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms
basert på regnskapsåret 2017. I Hordaland får 500
idrettslag utbetalt samlet kr. 35 427 099. I fjor fikk
495 idrettslag i fylket utbetalt samlet kr. 32 313 103.
60% av idrettslagene i Hordaland har benyttet seg
av denne ordningen i år. Utbetalingen av momskompensasjonen for 2018 skjer medio desember.
Se oversikt over tildelingen til Hordaland her

Skattefradrag gaver

Idrettslag og andre organisasjonsledd som ønsker å benytte seg av
ordningen med skattefradrag for
gaver har frist 10. januar 2019.
Ordningen gjelder for idrettslag,
og andre organisasjonsledd,
tilsluttet Norges idrettsforbund
Privatperson eller organisasjon
som gir gave til idrettslag etc kan
få fradrag i sin selvangivelse for
gavebeløpet.
Les mer

Nå kan du oppdatere
deg på dopinglisten
for 2019

Se den norske oversettelsen
og les deg opp på de viktigste
endringene. Den nye listen trer i
kraft 1. januar 2019.
Siden 2004 har WADA publisert
dopinglisten med oversikt over
hvilke stoffer og metoder som er
forbudte i og utenfor konkurranse.
Listen oppdateres normalt én
gang i året. Les mer

Valgbarhet og stemmerett

Når idrettslaget skal avholde årsmøte over nyttår er
det viktig at dere har kontroll på hvem som har rett
til å delta på møtet, hvem som har stemmerett, og
hvem som faktisk er valgbare.
Møterett
Alle idrettslagets medlemmer kan møte på årsmøtet.
Barn og ungdom under 15 år, ny-innmeldte medlemmer (som har vært medlem under én måned) og
medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, har
både møterett og forslagsrett – selv om de ikke har
stemmerett.
Les mer

#Starttotalk

”Starttotalk er en kampanje hvor
man ønsker å bryte stillheten om
seksuelle overgrep i idretten. I
kampanjen kommer det frem at
det er vanskelig for idrettsbarn å
si ifra om seksuelle overgrep.
Norges idrettsforbund har laget
en samleside om informasjon om
seksuell trakassering og overgrep
i idretten. Nettsiden inneholder
blant annet retningslinjer og hva
idrettslag skal gjøre dersom man
ønsker å melde ifra. Les mer

Skadefri.no

Skadefri.no - et nyttig verktøy for
alle trenere og utøvere i norsk
idrett. I november relanserte
Senter for idrettsskadeforskning
skadefri.no som er det mest omfattende skade- og forebyggingstiltaket i norsk idrett noensinne.
Målet er at alle norske trenere,
utøvere, leger og andre skal bruke skadefri.no til forebygging av
idrettsskader, helseproblemer og
opptrening etter skade. Les mer

Inkludering og mangfold i idretten

Idretten er en viktig inkluderingsarena for barn, ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn og
barn og ungdommer fra lavinntektsfamilier. Til hjelp for idrettslagene har vi laget en informasjonsbrosjyre om inkludering i idretten.
Last ned brosjyren her

Tusen takk
for innsatsen i 2018
Hordaland idrettskrets takker
alle frivillige og ansatte som
har bidratt til å skape gode
idrettsopplevelser i 2018. Vi
ønsker alle en riktig god jul og
ser frem til et nytt og spennende idrettsår i 2019.
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