Nyhetsbrev desember 2016

NESTEN 8 MILLIONER TIL IDRETTSLAGENE N-T
Årets fordeling av momskompensasjon for varer og tjenester til

Nord-Trøndelag

idrettslagene medførte at idrettslagene i Nord-Trøndelag fikk en

idrettskrets ønsker

gledelig melding i desember om at totalt kr. 7 959 025 fordelt på 188
idrettslag blir tilbakeført til idrettslagene i 2016. Pengene vil være på

dere alle ei God Jul

lagenes bankkonto i løpet av kort tid og vil være et verdifullt bidrag

og et Godt Nyttår!

i det betydelige frivillige arbeidet som legges ned i alle idrettslag i
N-T hver dag. Året rundt arbeides det med å tilrettelegge et godt og
variert aktivitetstilbud i hele fylket.

ELEKTRONISK MEDLEMSLØSNING INNEN 31.12.16

IDRETTSMERKET – NETTBASERT
REGISTRERINGSLØSNING

Husk at fristen for å registrere alle medlemmene elektronisk nærmer
seg. Innen 31.12.16 må alle klubber ha innfridd idrettens krav om en
godkjent elektronisk medlemsløsning.

Vi minner om at fristen for
registrering av idrettsmerkeprøver
avlagt i 2016 er 31. januar 2017!

OPPDATERING AV LAGSLOVER
Dersom idrettslaget ikke har oppdatert lagsloven sin, kan dette gjøres
på førstkommende årsmøte.
Gjeldende lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober

Prøven registreres av den enkelte
merketaker selv eller av
idrettsmerkekontakt på vegne av flere

2015 kan lastes ned fra NIFs hjemmeside www.idrettsforbundet.no

i klubben på NIFs hjemmeside.

– link Klubbguiden – link Lover og lovnorm

Innrapporteringen er enkel!

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Gå inn på www.idrettsforbundet.no –

Vi anbefaler idrettslagene å bruke gjeldende lovnorm slik den

link Temasider – link Idrettsmerket og

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

registrer din prøve!

lovdokumentet, som sin lov. Lovnormen skal normalt være fullt ut

https://www.idrettsforbundet.no/tem

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

a/idrettsmerket/

nødvendig å gjøre egne tillegg. Alt som har med idrettslagets
interne organisering /aktivitet og «indre liv» å gjøre skal legges inn i
organisasjonsplanen for laget.

SNART ÅRSMØTETID I IDRETTSLAGENE
Info i henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag skal årsmøter
avholdes innen utgangen av mars måned. Informasjon og nyttige

Kontaktinformasjon NTIK:
Tlf. 74 100 100
Epost: ntik@idrettsforbundet.no
Adresse:
Elvenget 20, 7716 STEINKJER

maler til bruk i arbeidet med å forberede og gjennomføre årsmøtet
ligger på NIFs
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Link til hjemmeside:
Nord- Trøndelag idrettskrets

