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Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon
2018 for idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner. Formålet med ordningen er å kompensere de
kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Idrettsforbundet administrere ordningen på vegne av alle
sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere
til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).
Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) er satt
til 15. august 2018. Les mer om ordningen

Gratis ferieaktiviteter
i sommer i Hordaland

Hordaland idrettskrets, NFF
Hordaland og NHF Region Vest
tilbyr gratis ferieaktiviteter for barn
og ungdom (8-16 år) ulike steder i
Hordaland i løpet av sommerferien, hvor fokuset er å tilby idrettsglede for alle og gode ferieminner.
Vi har spesielt samarbeid med
kommunene Bergen, Stord og
Askøy, sammen med Hordaland
fylkeskommune og Aktiv Saman
ressursgruppe. Les mer

Ny nestleder i
idrettskretsen

I styremøtet 28. juni ble Gunn
Halvorsen Knudsen valgt til ny
nestleder i Hordaland idrettskrets
etter Gunn Berit Lunde Aarvik sin
bortgang. Aina Merete Steinsland
rykker opp fra varamedlem til styremedlem fra samme tidspunkt.
Gunn har vært styremedlem i
Hordaland idrettskrets siden
2006. Blant andre verv har hun
vært leder i Idrettsrådet i Bergen i
perioden 2008-2010.

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen
via Norges idrettsforbund. Det kan søkes om midler
til prosjekter som har som mål om å legge til rette for
og inkludere utsatte grupper som:
mennesker med funksjonsnedsettelse
mennesker med innvandrerbakgrunn
mennesker med lav betalingsevne
mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom
For prosjekter med oppstart vår 2019 er søknadsfristen 15. august 2018. Les mer

Veileder for medisinsk beredskap ved
idrettsarrangementer

Idrettsstyret har revidert retningslinjene for medisinsk beredskap
ved idrettsarrangementer. Veilederen er i første omgang ment
som et hjelpemiddel for særforbund til å kvalitetssikre den
medisinske beredskapen som
bør være tilgjengelig på de ulike
arrangementene deres.
Last ned veilederen her

Fana Stadion onsdag
22. august kl. 18.00

I april i år fylte Trond Mohn 75
år. Hans betydning for idretten i
Hordaland er vanskelig å sette
ord på. Det er ikke få idrettsanlegg i Hordaland som er bygget
ved hjelp av hans mange generøse bidrag. Hans giverglede
overfor idrettslag er enestående.
Friidrettsstevnet på Fana Stadion
onsdag 22. august er en stor takk
fra idretten til en person som har
gjort, og fortsetter å gjøre, en forskjell for svært mange. Les mer

Antidoping Norge
lanserer nytt «Rent
idrettslag» - Avvikler
eksisterende løsning

Fra 1. september vil den eksisterende versjonen av «Rent
Idrettslag» tas ned, og vil ikke
lenger være tilgjengelig gjennom
rentidrettslag.no.
En ny versjon av verktøyet er under utvikling og vil være tilgjengelig for idrettslag i løpet av høsten
2018. Les mer på Antidoping
Norge sine nettsider

Folkehelsekonferansen 2018

Idrettscampus Bergen er stolt
medarrangør til årets nasjonale
Folkehelsekonferanse
Folkehelse i ei ny tid – muligheter og og utfordringer
Dato: 16.-17. oktober
Sted: Radisson Blu Royal Hotel
på Bryggen. Les mer
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