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Ungdomsidrett: 

Byneset IL og Leinstrand IL viser vei hvordan idrettslag kan tilby 

alternativ ungdomsidrett. Temaet ble brakt på banen av NRK og på 

lenken nedenfor ser du innslaget vist på Midtnytt 2. januar.  

 

Ta kontakt med oss i idrettskretsen hvis dere vil starte lignende 

tilbud. 

Kalenderen  

11. februar Temakveld om 

gjennomføring av årsmøte i idrettslag. 

Trondheim 

11. februar Temakveld barneidrett i 

Trondheim– Fokus på de yngste 

idrettsbarna 

27. februar Introkurs i KlubbAdmin i 

Trondheim  

27. februar Temakveld frivillighet, 

inkludering og rekruttering av frivillige 

(Steinkjer) 

28. januar Temakveld frivillighet, 

inkludering og rekruttering av frivillige 

(Trondheim) 

9. april Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis i Trondheim 

Tid for årsmøtet! 

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. Samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag og 

bedriftsidrettslag. 

Høringsuttalelse fra 

Trøndelag idrettskrets på 

Moderniseringsprosjektet.  

Mer om temaet finner du 

her 

Et felles medlemssystem i norsk idrett: 
 

Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles 

medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020. For idrettslag som i dag ikke benytter KlubbAdmin betyr 

det at idrettslaget i løpet av 2019 må komme i gang med KlubbAdmin. Vi i idrettskretsen hjelper dere med 

dette, og vi inviterer til kurs i Trondheim 11. februar. Ta kontakt med oss i idrettskretsen så lager vi avtaler.   

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 idrettsannlegg, 

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. 

 

Idrettsgalla 2019 ble avholdt i Stavanger.  

Marit Bjørgen og Birgit R Skarstein ble Trønderske vinnere. Hvem 

som ble vinner og mer kan du lese her 
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