
Ny medarbeider i Trøndelag Idrettskrets

 

Jonas Austmo Kolstad startet i Trøndelag 

Idrettskrets 01.01.2018. Kontorsted på 

Steinkjer. Hovedoppgaver vil være 

klubbutvikling, barne-/ungdomsidrett, 

hjemmeside og sosiale medier. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiens første  

Nyhetsbrev for Trøndelag Idrettskrets 

Januar 2018 

 Fra 1. januar 2018 er vi Trøndelag idrettskrets. Mange tilpasninger gjøres i organisasjonen. Både teknisk og administrativt. 

Det vil ta litt tid før alt er på plass, men både på Steinkjer og i Trondheim jobber vi videre med våre idrettslige gjøremål. 

For tiden jobbes det med arbeidsoppgaver for 1. kvartal 2018, samt Virksomhetsplanen for 2018-2020. 

Vi har ny hjemmeside. Her finner du aktuelle nyheter, tema og kalender for kurs/møter. Oversikt over ansatte og 

arbeidsområder. Facebook for Trøndelag Idrettskrets er nå på plass. Husk at vi også er på Twitter! 

 

 

 

Årsmøtetiden nærmer seg raskt. Ta kontakt med oss om det er noe dere 

lurer på. Vi forsøker å hjelpe så fort vi kan.                                                 

Ønskes kurs av idrettslig karakter eller organisatorisk, eventuelt innenfor 

anlegg. Ta kontakt! 

 

KALENDER: 

22.01.2018 Aktivitetslederkurs 

barneidrett i Ogndal 

13.02.2018 Temakveld om 

kontrollkomitéarbeid i idrettslag i 

Trondheim 

14.02.2018 Fagforum for 

særkretser/regioner på Stjørdal 

14.02.2018 Temakveld om gjennomføring 

av årsmøte i idrettslag i Trondheim 

Seksuell trakassering og overgrep i idretten: 

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i 

strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». 

Veileder med informasjon om varsling og håndtering finner du HER 

 

Disse støtteordningene må ditt idrettslag ikke gå glipp av i 2018 

Norges idrettsforbund har flere støtte- og tilskuddsordninger som er 

gunstige for idrettslag. Samtidig finnes det en rekke andre ordninger 

som gir penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale 

oversikten over hvilke frister som gjelder for 2018. HER 

   

 

e  

 

Første styremøte i Trøndelag idrettskrets ble gjennomført den             

12. og 13. januar 2018 på Kolvereid. 

I tillegg til konstituering var det flere styresaker og den viktigste -

oppstarten av utarbeidelse ny Virksomhetsplan 2018-2020. Vi var så 

heldig også å få besøk av ordfører i Nærøy Steinar Aspli og idrettsråds-

leder i Nærøy Kurth Olav Fallmyr og fikk orientering om kommunen og 

idretten i Nærøy. Her jobber man godt. Alle protokoller legges her. 

  

 

KONTAKTINFORMASJON FOR TrIK: 

Postadresse: Elvenget 20, 7716 Steinkjer 

 

E-post: trondelag@idrettsforbundet.no 

Telefon: +47 90235000  

 

 Besøksadresse Trondheim:  

Ingvald Ystgaardsvei 3 A i 3. etasje         

 Besøksadresse Steinkjer:  

Elvenget 20 i 3. etasje 
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