
 
 
 
 
 

      

 

 
 

Til: Idrettsråd, idrettskretser, særforbund og idrettsstyret      
 
 
 

Ullevål 24. februar 2015 

Velkommen til Idrettsrådskonferansen 2015 

 

Norges Idrettsforbund ønsker alle deltakere velkommen til den 9. nasjonale konferansen for idrettsrådene på 

Scandic Hell Hotel i Stjørdal 17. til 19. april 2015. Vårt mål er at denne konferansen vil bidra til at 

idrettsrådene settes bedre i stand til å utføre sine oppgaver til det beste for lokalidretten i kommunen. 

 

Hovedtemaer: 

«Kommunereformen, - konsekvenser og muligheter for idrettsrådene». Kommunal- og 

moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder og vil delta i den påfølgende debatt.   

Hvordan få gjennomslag for idrettens ønsker overfor kommunen?  

Hvordan forberede seg til kommune- og fylkestingsvalget i 2015? 

Finnes det hjelpemidler for idrettsrådene, og eventuelt hvor finnes disse? 

Idrettspolitiske saker til Idrettstinget 

Fylkesvise samlinger i regi av den enkelte idrettskrets. 

Hva er de viktigste oppgavene å få løst i vårt fylke og hvordan kan vi løse disse sammen? 
Detaljert program ettersendes 

 

Generell informasjon 

- Konferansen starter fredag 17. april kl. 17:30. Registrering på hotellet fra kl. 16:00. Konferansen 

avsluttes søndag 19. april kl. 13:00. 

- Innkvartering og konferansested er Scandic Hell Hotel i Stjørdal 

- Hovedmålgrupper er idrettsråd og idrettskretser 

- Hotellet ligger ca.5 min gange fra flyplass og togstasjon. Flybussen stopper ved hotellet. 

- Deltakeravgift (konferansepakke fra fredag til søndag, inkl. overnatting og alle måltider) er kr.4150,-  

- Det er også mulig å melde seg på med dagpakker og middag lørdag kveld uten overnatting.  

 

Påmelding 

- Påmelding skjer via linken, høyreklikk og trykk «åpne hyperlinken»  her : påmelding  
- Hver enkelt deltager må registreres. Husk å oppgi hvilken organisasjon du representerer. 

- Betaling skjer ved fakturering fra NIF. 

- Påmeldingsfrist er 24. mars 2015 

- Eventuelle spørsmål kan rettes til arrangementssjef Elisabeth Seeberg på mail: 

arrangement@idrettsforbudet.no eller på tlf. 419 00 004. 

 

Med vennlig hilsen          

          

 

Anja Rynning Veum    

   Utviklingssjef   Anders Hoff 

        Anders Hoff       

          Rådgiver        

 

 

 

http://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx?id=5940c8cd-621d-45dd-8670-bcde232968c2
mailto:arrangement@idrettsforbudet.no

