Trøndelag Idrettskrets
Nyhetsbrev februar 2019

Innkalling til tinget i Trøndelag idrettskrets
Styret i Trøndelag idrettskrets kaller med dette inn til Idrettskretsting på Scandic Hell Hotell (Stjørdal) 24.-25.
april 2020. Fredag 24. april starter vi kl. 17.00 med et temaprogram. Mer informasjon vil komme. Selve
tingforhandlingene starter lørdag 25. april kl. 1000 og er beregnet ferdig kl. 1700.
Forslag som ønskes behandlet på Tinget må være sendt Trøndelag idrettskrets innen 2 måneder før tinget. Det
vil si senest 25. februar 2018. Vi minner spesielt om oppmøteplikt for å få tildelt midler fra fylkestilskuddet.

Viktig informasjon til alle idrettslag – nytt regelverk fra
1.1.2020

Kalenderen

Det vil løpende bli publisert nærmere informasjon om NIFs lov
vedtatt av Idrettstinget 2019 og lovnormer vedtatt av Idrettsstyret
med virkning 1.1.2020.

11.02 Temakveld om gjennomføring av
årsmøte i idrettslag i Trondheim

Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam for 2020

25.02 Drøftingsmøte «Nye retningslinjer
tildeling spillemidler anlegg ...

Alle idrettslag kan søke om midler til Stiftelsen Dam(tidl.
Extrastiftelsen) via Norges idrettsforbund til oppstart eller
videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Det kan nå søkes om spillemidler til utstyr kjøpt i 2019
Alle idrettslag kan nå søke om støtte til utstyr kjøpt i 2019. Det skal
fordeles 34 millioner kroner. Søknadsfristen er 4. mars 2020.

Trygg på trening" skal redusere overgrep mot barn i
idretten
Norsk idrett, med god hjelp fra Gjensidigestiftelsen, inngår et
samarbeid med Redd Barna som skal gjøre barna og unge i idretten
«Trygg på trening».

Her er alle støtte- og tilskuddsordningene for idrettslag
2020
Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og
tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2020.
Kontaktinformasjon for Trøndelag idrettskrets:
Postadresse: Elvenget 20, 7716 Steinkjer
E-post: trondelag@idrettsforbundet.no Telefon: 9023 5000

13.02 Introduksjonskurs KlubbAdmin
Røyrvik

27.02 Temakveld for
barneidrettsansvarlige i IL
28.02 Kurs i tilrettelegging paraidrett
(Trondheim)
22.04 Kurs i klubbens styrearbeid i
praksis i Trondheim
23.04 Kurs i økonomistyring og regnskap
i Trondheim

Mentorprogram for
kvinnelige ledere
Norges idrettsforbund
arrangerer årlig et
mentorprogram for kvinnelige
ledere i norsk idrett. Overordnet
målsetning for programmet er å
øke kvinneandelen

