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Nytt fra administrasjonen: 

 

 
 
Vi ønsker Roger lykke til og velkommen tilbake! 
 

 

Mva-kompensasjon: 
 

 
 

Siste frist for å søke refusjon av merverdiavgift 

for varer og tjenester er 15. august 2016. Dette 

gjelder for alle – både de med omsetning over og 

under kr 5 millioner.  

For klubber med omsetning under kr 5 millioner 

så er det enkelt å legge sine kostnader direkte inn i 

KlubbAdmin – samme system som ble benyttet i 

samordnet rapportering (medlems- og 

aktivitetstall for din klubb). Alternativt at dere 

benyttet SportsAdmin som tidligere år.  

 

Les mer om momskompensasjonsordningen her: 

MVA-KOMP  

Spørsmål om praktisk støtte til å få gjennomført 

søknaden – ikke nøl med å ta kontakt med 

Oppland idrettskrets 

(JornGunnar.Skjaervik@idrettsforundet.no)  

 

 

Samordnet rapportering 
 

I tvil om det ble rapportert korrekte medlems- og 

aktivitetstall for din klubb i forbindelse med 

samordnet rapportering? Kontakt oss i 

idrettskretsen – så sjekker vi og retter opp for deg! 

 

Kurs medlemsadministrasjon - 

KlubbAdmin? 
 

 

 

Som alle klubber har merket så ble KlubbAdmin 

endret i forkant av samordnet rapportering. Fra 

kun å være et elektronisk medlemsregister, blir 

KlubbAdmin mer og mer et klubbadministrativt 

verktøy for klubbene – alt i tråd med å bidra til en 

enklere hverdag for klubbene. Jo mer som er 

samlet i et system og mer som samles tidsmessig, 

desto nærmere kommer vi visjonen om Enklere 

idrettslag.  

I KlubbAdmin har du idrettens løsning for 

medlemsadministrasjon – som ved siden av å være 

et elektronisk medlemsregister også fungerer som 

et faktureringssystem for kontingenter og avgifter, 

samt et meldingssystem via sms, e-post eller brev. 

 

Les forskrift som pålegger klubbene å ta i bruk 

et elektronisk medlemsregister i løpet av 2016: 

 

FORSKRIFT   
 

Oppland idrettskrets stiller opp med opplæring på 

KlubbAdmins medlemsadministrasjon. Ta kontakt 

med JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no 

eller på mobil 9416 4290, så lager vi kurs for dere. 

 

Roger Aa Djupvik, vår 

idrettsfaglige rådgiver, 

er ute i permisjon og 

befinner seg ut februar 

2017 i Oppland 

fylkeskommune. 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/vare--og-tjenestemoms/
mailto:JornGunnar.Skjaervik@idrettsforundet.no
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/forskrifter/
mailto:JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no
http://www.bing.com/images/search?q=roger+aa+djupvik&id=F69394ED159A1DF2D18C4E85B3DB1054F18B4AA7&FORM=IQFRBA
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«Rent idrettslag 2016» - kampanje! 
 

 
Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier 

blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin 

holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere 

rammes av en dopingsak?  

Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å 

sette fokus på verdiarbeid og antidoping. 

 

Oppland idrettskrets ønsker å utfordre alle 

idrettslag, idrettsråd, kretser/region til å 

sertifisere seg som et Rent idrettslag! Hvilket 

idrettsråd i Oppland klarer å få flest 

prosentvise rene idrettslag? Og hvor mange 

registreringer klarer vi totalt i Oppland?  

 

Informasjon om kampanjen vil legges ut på vår 

hjemmeside, men i mellomtiden er det bare å gå 

inn på http://www.rentidrettslag.no/, og starte 

gjennomføringen! Kampanjen vil gå ut 2016. 

Oppland idrettskrets er registrert, hvilket idrettslag 

blir det neste fra Oppland?? Her kan du følge med 

på listen over registrerte. 

 

Liste over Rene idrettslag 

 

 
Organisasjonssjef Tore Stubrud ønsker dere 

alle en riktig god sommer! 

 

 

Midler fra Extrastiftelsen 
 

 
Alle idrettslag kan søke midler fra Extrastiftelsen 

til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om 

midler til prosjekter som fremmer fysisk og 

psykisk helse for utsatte grupper. 

 

LES MER HER 

 

 

Klubbens styrearbeid i praksis 

 

 
 

Jobben som tillitsvalgt skal være enkel! Dette 

kurset gir en innføring i ansvaret du har, hvordan 

jobbe strategisk og bruk av ressursene i 

idrettslaget. Kurset gjør det enklere å vurdere om 

dere gjør de rette tingene! 

 

Kontakt Oppland Idrettskrets ved 

JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no eller 

på mobil 9416 4290. 

 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.rentidrettslag.no/
http://www.rentidrettslag.no/AllUsers.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/Kalender/extrastiftelsen/
mailto:JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no
http://www.bing.com/images/search?q=Tegning+Av+Sommer&view=detailv2&&id=8FD8099EE1F6D3020B424EE011ED7FC9B8592E14&selectedIndex=68&ccid=axd678a6&simid=607986655136648111&thid=OIP.M6b177aefc6bab2bef328e2ed62a7a984o0
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Parabob & Skeleton 
 

 
 

Norges Ake, Bob og Skeletonforbund arrangerer 

bob- og skeletonskole for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Kontaktpersoner: 

Generalsekretær Thomas Vesteraas pr e-post 

thomas.vesteraas@nif.idrett.no (400 34 733) 

eller Kenneth Jørgensen pr e-post 

kenneth@friformdesign.no (905 35 789) 

 

Les mer her:  PARASPORT  
 

 

Følg Oppland idrettskrets i sosiale 

medier! 
Sosiale medier er, sammen med hjemmesiden,  

vår viktigste nyhetskanal. «Like» derfor siden  

vår på Facebook og følg oss på Twitter, så får du 

all informasjon og oppdateringer som vi legger ut. 

Gjør det nå – før du glemmer det  

 

Facebook         Twitter          Instagram 
 

 

 

 

Ny lovnorm for idrettslag 
(som du finner her: LOVNORMER ) 

 

 

 
Klubbene skal vedta ny lov for idrettslag på sine 

årsmøter. For de klubber som har sendt sin nye 

lov til idrettskretsen, har fått behandlet sin lov.  

For de øvrige klubber minner vi på at loven skal 

sendes idrettskretsen for godkjennelse.  

Send klubbens lov for godkjenning til:  

JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no  

Ta også kontakt om du har spørsmål rundt dette. 

________________________________________ 

 

Ønsker dere alle en riktig god sommer  
og håper mange får gode  

idrettsopplevelser gjennom sommeren! 

               

GOD SOMMER! 
 

Hilsen styret og administrasjon i 
OPPLAND IDRETTSKRETS 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
mailto:thomas.vesteraas@nif.idrett.no
mailto:kenneth@friformdesign.no
http://www.nabsf.no/idrett-for-funksjonshemmede/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/
https://www.facebook.com/opplandik
https://twitter.com/opplandidrett
https://instagram.com/opplandik/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/
mailto:JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no

