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Idrettstinget 2019 

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år 

innen utgangen av juni. I år er tinget på Lillehammer 24.-26. mai 

 

Kalenderen  

27. februar Introkurs i KlubbAdmin i 

Trondheim  

27. februar Temakveld frivillighet, 

inkludering og rekruttering av frivillige 

(Steinkjer) 

28. februar Temakveld frivillighet, 

inkludering og rekruttering av frivillige 

(Trondheim) 

13. mars. Aktivitetslederkurs barneidrett i 

Trondheim (Sjetnehallen) 

9. april Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis i Trondheim 

25. april. Kurs i økonomistyring og 

regnskap (Trondheim) 

27. april. Ledermøtet i Trøndelag 

idrettskrets 2019 

Husk å gjennomføre årsmøte innen 30. mars 

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 

2019. I «lovnorm for idrettslag» ligger det en oppskrift som på en 

fin måte beskriver hvordan man skal gjennomføre et godkjent 

årsmøte.  

Idrettens kvinnedag 8. mars 

I anledning kvinnedagen 8. 

mars, ønsker Norges 

idrettsforbund velkommen til 

fagseminar og debatt hvor vi 

setter søkelyset på kvinnelige 

ledere i norsk idrett.  

Sted: Meet, Ullevaal stadion 

E-sport som tema for idretten 

«E-sport er i vinden og det er blitt en mer og mer utbredt konkurranseform. Vi vet at flere idrettslag jobber med 

ulike tilbud innenfor e-sportssegmentet. Har ditt idrettslag etablert e-sportsaktivitet og/eller har planer om å 

starte et slikt tilbud? Besvar våre 6 enkle spørsmål: Takk for hjelpen!». Ønsker ditt idrettslag mer info om dette 

så er vår kontaktperson Jonas A Kolstad.  

Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. 

Stortinget har bevilget 189,4 millioner kroner for 2019 til ordningen 

for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen 

gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. De som fyller 

vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved 

bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen er 1. mars 2019. 

 

Aktivitetslederkurs barneidrett, oppstart 13. mars 

Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 

timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-

læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og 

deltakerne får kursbevis. Påmelding innen 1. mars. Les mer her 

Vi minner om temakvelder med fokus på frivillighet, inkludering og 

rekruttering av frivillige. Sammen med Frivillighet Norge 

gjennomfører vi temakvelder 27. feb. i Steinkjer og 28. feb. i 

Trondheim  
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