Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
Kurs i økonomistyring og regnskap for alle idrettslag 25. april. Sør-Trøndelag Idrettskrets ønsker
velkommen til kurs i økonomi og regnskap for alle idrettslag. Kurset holdes på Idrettens hus i
Trondheim

Aktivitetslederkurs barneidrett i Granåsen – vår 2017. Oppstart 27. april. Sør-Trøndelag Idrettskrets
arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2
timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får
kursbevis.

Ledermøtet i Sør-Trøndelag Idrettskrets er satt til 27. april 2017.S Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK)
sitt Ledermøte arrangeres torsdag 27. april 2017 i Trondheim Spektrum. Dette møtet arrangeres de
årene det ikke er idrettskretsting. Her stiller alle idrettsråd, særkretser/regioner tilknyttet STIK. Husk
oppmøteplikten hvis dere ønsker tildelt tilskudd. Møtetid 17.00-21.00.

Temakveld for trenere i ungdomsidretten – alle idretter. 4. mai i Granåsen/toppidrettssenteret.
Trenerne som jobber med våre unge utøvere er utrolig viktige for trivsel og utvikling for den enkelte
utøver. Vi har vært så heldige å få med oss to kapasiteter på «trenerrollen» og håper mange vil delta
på denne temakvelden.

Samordnert søknad og rapportering. Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges
idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Alle idrettslag er pliktige
til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017 gjennom
www.klubbadmin.no

Kurs: Klubbens styrearbeid i praksis for alle idrettslag 11. mai i Trondheim. Her vil du som fersk eller
erfaren tillitsvalgt få mulighet til å skaffe deg oversikt over alt som omhandler styrearbeid i et
idrettslag - en nøkkel til bedre og mer effektiv styrearbeid i din klubb!

Idretts- og anleggskonferansen 5.-6. mai 2017. Østfold idrettskrets inviterer til idretts- og
anleggskonferansen 2017 med blant andre Roy Johansen og Ingebrigt Steen Jensen.

Trøndelag Idrettskrets blir trolig en realitet fra 1. januar 2018. Vi har startet utredningen av den
fremtidige idrettskretsen. Alle som har en mening om dette inviteres til å gi sin tilbakemelding til oss
via vårt spørsmålsskjema.

Ansvarlig for barneidrett i idrettslaget. Alle idrettslag som har aktivitet for barn skal oppnevne en
ansvarlig for barneidretten. NIF har laget forslag til hvordan denne jobben kan gjøres. Klikk her.
Brosjyre om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett laster du ned her.

