Hordaidrett
Nytt fra idrettskretsen - april 2019

Dette må idrettslagene gjøre
innen 30. april

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30.
april 2019 via www.klubbadmin.no. Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I
tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon
for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad
om momskompensasjon på varer og tjenester er
15. august 2019, men idrettsforbundet anbefaler
idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med
rapporteringen. Dette må idrettslagene gjøre

KURS

Video-lansering: Norsk idrett
digitaliserer idrettslagene

Norges idrettsforbund har laget to animasjonsfilmer
som forklarer hvordan digitaliseringsløftet skal gjøre
hverdagen enklere for idrettslagene og enkeltmedlemmer/foreldre når de skal utføre aktuelle oppgaver
ved bruk av idrettens IT-systemer i fremtiden.
Video 1: Slik blir den digitale medlemsreisen
Video 2: Slik gjør vi idrettshverdagen enklere
Se videoene her

Invitasjon til møte
for særkretser/særidrettsregioner og
idrettsråd i Hordaland

Pitch din idé og vinn
10 000 kroner

Vi inviterer til idrettspolitisk møte
på Idrettens Hus, Brann Stadion
onsdag 15. mai kl. 1800-2000.
Helgen 24.- 26. mai gjennomføres
Idrettstinget i Norges idrettsforbund. Hordaland idrettskrets har 5
representanter på dette tinget og
vi ønsker å diskutere aktuelle
saker som skal behandles på tinget med dere i forkant. Les mer

8. mai inviterer vi til ny samling i
Balanse! Arrangementet er åpent
for alle der de som vil kan dele sin
suksesshistorie eller presentere
en ny ide til hvordan vi skal få
flere kvinner inn i idretten. Du kan
vinne 10 000 kroner til idrettslaget
om du har den beste ideén eller
har gjennomført det beste tiltaket.
23. april vil vi holde et kurs på
Idrettens Hus om hvordan du blir
en god pitcher! Les mer og meld på

Ny milepæl i
Idrettscampus Bergen
samarbeidet

Sara Stokken Rott er
innstilt til nytt styre i
Norges idrettsforbund

Forslag på kandidater
til nytt styre i
Vestland idrettskrets

Presentasjoner fra
Anleggskonferansen
i Bergen 2019

Bedre klubb

Eit annleis OL

De fleste årsmøtene i idrettslag
er gjennomført og mange nye
styremedlemmer er valgt. Gi dem
en god start ved å delta på kurs.
23. april – KlubbAdmin med
fakturamodul
29. april – Klubbens styrearbeid
i praksis
6. og 7. mai – Økonomikurs

Samtlige 8 organisasjoner har
signert en ny avtale som gjelder
for 2019 og 2020 med mål om å
jobbe for en langsiktig satsing.
Etter to år er det oppnådd gode
resultater, viktige prosjekter er
igangsatt og et styrket nettverk
innenfor idrett, fysisk aktivitet og
folkehelse er opprettet.
Les rapporten om virksomheten i
2018 her

Hordaland idrettskrets, Sogn og
Fjordane idrettskrins, Sogn og
Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune arrangerte
Anleggskonferanse i Bergen 20.
mars. Konferansen var fulltegnet
med 140 deltakere og presentasjoner fra innleggene finner du på
våre nettsider

Valgkomitéen i NIF har nå
fremmet sin innstilling til nytt
idrettsstyre for den kommende
tingperioden. Sven Mollekleiv er
innstilt som presidentkandidat og
Sara Stokken Rott fra Kalandseid
IL i Bergen er innstilt som styremedlem. Komplett oversikt over
Valgkomiteens kandidater til nytt
idrettsstyre finner her

Norges idrettsforbund har laget
et utviklingsverktøy for klubber
på nett. Bedre klubb er et verktøy
som skal hjelpe idrettslag til en
bedre og enklere hverdag. Bedre
klubb hjelper også til med å lage
et riktig bilde av hvordan det står
til i ditt idrettslag og hva som
eventuelt kan gjøres for at idrettslaget skal bli enda bedre.
Les her hvordan du går frem

I november 2019 skal det avholdes kretsting hvor Sogn og
Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets skal gå sammen
til Vestland idrettskrets. På tinget
skal det velges styre for 2020 2022 og valgkomiteen ber om
forslag på kandidater innen 5.
april som kan være aktuell både
for styret og kontrollkomiteen i
Vestland idrettskrets. Les mer

Idrettens Olympiade AS arbeider
for å greie ut om deler av paralympiske og olympiske vinterleikar
kan arrangerast på Vestlandet.
Dette under slagordet EIT ANNLEIS OL. Idrettskretsane i Hordaland, Oppland, Telemark og
Trøndelag har sendt inn felles
forslag til Idrettstinget i mai 2019
om at Noreg skal utgreie om å
søkje paralympiske og olympiske
vinterleikar i 2030.
Sjekk ut den nye nettsida til
Idrettens Olympiade AS

Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.
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