
Nyhetsbrev

Gjennomslag for idretten – justeringer i stimulerings- ogGjennomslag for idretten – justeringer i stimulerings- og
kompensasjonsordningenekompensasjonsordningene

Kulturdepartementet har hørt på idretten og gir også økonomisk støtte for
tapte inntekter i 2021

LES MER
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Opplysningsmøte for alle idrettslag i Trøndelag 10. februarOpplysningsmøte for alle idrettslag i Trøndelag 10. februar

Trøndelag idrettskrets arrangerer et opplysningsmøte for alle idrettslag. Vi vil
gjerne oppdatere dere på gjeldende lover og regler – det nærmer seg
Årsmøtettid! Det blir selvsagt tid og anledning til litt spørsmål og svar.

LES MER

Fagforum allidrett 11. februarFagforum allidrett 11. februar

Fagforum allidrett for alle som har allidrett eller andre som ønsker starte opp.
Her vil det bli faglige oppdateringer, nyttige tips - og kanskje litt inspirasjon.

Invitasjon og møtelenke er sendt på epost (oppgitt i SportsAdmin) til idrettslag
med allidrettstilbud.

Andre som er interesserte er velkomne til å delta.

LES MER

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/kalender/opplysningsmote-for-alle-idrettslag-i-trondelag/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/kalender/fagforum-allidrett/


Kurs i hvordan gjennomføre digitaltKurs i hvordan gjennomføre digitalt
årsmøte i idrettslaget 15. februarårsmøte i idrettslaget 15. februar

På denne kvelden går vi gjennom hele
prosessen med å gjennomføre et

årsmøte digitalt.
 

LES MER

Infomøte om seksuell trakasseringInfomøte om seksuell trakassering
og overgrep 18. februarog overgrep 18. februar

Seksuell trakassering og overgrep skal
ikke skje i idretten, og er direkte i strid
med idrettens visjon om idrettsglede for
alle. Likevel vet vi at seksuell
trakassering og overgrep skjer i
idrettssammenheng, ofte uten at det blir
rapportert, håndtert og reagert på.

LES MER

Digitalt kurs KlubbAdminDigitalt kurs KlubbAdmin
(medlemsadministrasjon)(medlemsadministrasjon)

24. februar kl. 20:00

MELD PÅ

Digitalt kurs KlubbAdminDigitalt kurs KlubbAdmin
(faktureringsløsning)(faktureringsløsning)
 
25. februar kl. 20:00

LES MER

Ledig stilling iLedig stilling i
idrettskretsen - søkeridrettskretsen - søker
aktivitetskonsulent til PITaktivitetskonsulent til PIT

Søknadsfrist er 15. februar
2021.

Les om

søknaden

Meld deg på vårt nyhetsbrev.
I nyhetsbrevet får du blant annet nyheter fra idretten, informasjon om

støtteordninger og tilskudd, invitasjoner til til kurs og arrangement, tips og veiledninger. 
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