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 Idrettsmerket 2016  

Frist for innrapportering – 31. januar 

2017 

Prøven registreres av den enkelte merke-

taker selv eller av idrettsmerkekontakt på 

vegne av flere i klubben på NIFs 

hjemmeside.           

Link direkte til registreringen: HER 

Her finner du også masse nyttig og 

oppdatert informasjon om idrettsmerket. 

Spørsmål om idrettsmerket kan sendes til 

support@idrettsforbundet.no, eller du 

kan ta kontakt med Idrettskretsen. 

Elektronisk medlemsregister    

Vi minner om at alle idrettslag innen 31.12.16 skal benytte et 

elektronisk medlemsregister som er godkjent av NIF. Det er fortsatt 

noen idrettslag som ikke har tatt i bruk elektronisk 

medlemsregister. 

KlubbAdmin er idrettens egen løsning for 

medlemsadministrasjon i idrettslag, og løsningen ligger 

tilgjengelig for alle klubber i idretts-Norge på nettadressen 

https://ka.nif.no/ 

Informasjon om hvordan komme i gang med KlubbAdmin samt 

brukerveiledninger, finner dere HER 

For spørsmål og hjelp – ta kontakt med Idrettens Support på e-

post support@idrettsforbundet.no eller på tlf. 03615 (8 – 20). 

Idrettskretsen kan også kontaktes. 

Tid for årsmøtet 2017 i 

idrettslagene! 

I henhold til gjeldende lovnorm for 

idrettslag skal årsmøtet avholdes innen 

utgangen av mars måned.                                     

Informasjon, tips og nyttige maler til 

bruk i arbeidet med å forberede og 

gjennomføre årsmøtet ligger på NIFs 

hjemmeside 

Les om organisering av årsmøtet: HER 

 

Kontaktinformasjon NTIK:  

 Tlf. 74 100 100,                                                     

Epost: ntik@idrettsforbundet.no,                        

Adresse: Elvenget 20, 7716 STEINKJER 

Link til hjemmeside:                                     

Nord- Trøndelag idrettskrets 

Her er støtteordningene ditt idrettslag må få med seg i 2017 

Du finner en oversikt over de ulike støtteordningene: HER 

Oppdatering av lagslover 

Dersom idrettslaget ikke har oppdatert lagsloven sin etter 

Idrettstinget i 2015, kan dette gjøres på førstkommende årsmøte. 

Gjeldende lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22. 

oktober 2015 kan lastes ned: HER  
 

Vi anbefaler idrettslagene å bruke gjeldende lovnorm slik den 

foreligger, - uten tillegg, - med kun utfylling på henviste steder i 

lovdokumentet som sin lov. Lovnormen skal normalt være fullt ut 

dekkende for et idrettslag, og det skal i utgangspunktet ikke være 

nødvendig å gjøre egne tillegg. Strykninger og omskrivninger er 

ikke tillatt. Alt som har med idrettslagets interne organisering og 

aktivitet og å gjøre skal legges inn i organisasjonsplanen for laget. 

Etter årsmøtet sendes oppdatert lov i henhold til rutiner til Nord-

Trøndelag Idrettskrets for formell godkjenning. 
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