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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  

20. mars Samling for daglige ledere i 

idrettslag/klubber 

28. mars Fagforum for særkretser / 

regioner 

1. april Temakveld barneidrett på 

Innherred 

8. april Seminar om inkludering i 

idrettslag. Trondheim  

9. april Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis i Trondheim 

10. april Kurs i klubbens styrearbeid i 

praksis på Innherred 

25. april Introkurs KlubbAdmin på 

Steinkjer 

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. 

Delta i undersøkelsen om gode 

idrettsanlegg 

Til deg som er interessert i 

informasjon om idretts- og 

nærmiljøanlegg og/eller 

besøker godeidrettsanlegg.no 

 Ledermøtet 2019 i Trøndelag idrettskrets 

 

Trøndelag Idrettskrets (TrIK) avholder ledermøte lørdag 27. april 2019 på Scandic Hell. Dette møtet avholdes 

de årene det ikke er idrettskretsting. Her stiller alle idrettsråd, særkretser/regioner tilknyttet TrIK. Husk 

oppmøteplikten hvis dere ønsker tildelt tilskudd. 

 

Idrettsrådskonferanse 2019 

Alle idrettsråd i hele Norge er hjertelig velkommen til Ålesund 

helgen 29.08 - 01.09.19.  

Trønderidrettens møteplass 2019 arrangeres siste helg i oktober 

på Steinkjer, lørdag 26. oktober blir dagen der det meste skjer: Egen 

utlysning til potensielle medarrangører/særidretter vil gå ut per e-

post. Sett av dato allerede nå. Her er noen av innholdet. 

 

• Særidrettenes egne forum for egne målgrupper 

• Fellesforum for alle særidretter 

• Forum for Idrettsråd 

• Tverridrettslig treningssamling for utøvere 13-16 år. 

Undersøkelse fra NIF til alle idrettsråd  

Norges idrettsforbund ønsker å kartlegge og få mer innsikt i 

anleggssituasjonen i Norge, samt mer kunnskap om samarbeid 

mellom idrettsråd og kommunen og samarbeid mellom idrettsråd og 

idrettskrets. 
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