Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
Nå er det årsmøtetid for idretten. Alle idrettslag skal innen 31.03.2017 avholde sitt årsmøte. Norges
Idrettsforbund har laget mange hjelpemidler som idrettslagene kan benytte seg av. Klikk her så finner
du masse nyttig.
Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar: Inkludering i idrettslag 30. mars. Målet med ordningen
Inkludering i idrettslag er å inspirere til fysisk aktivitet i nærmiljøet og inkludere barn og ungdom i
idrett, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i
ordinær idrettsaktivitet.
24. april. Invitasjon til oppstartsamling! Nettverk for unge voksne, 20-26 år, med lederoppgaver i
idretten. Ungdomsutvalget i Sør-Trøndelag idrettskrets ønsker å etablere en arena hvor unge voksne
i idretten kan bli kjent, få faglig påfyll og diskutere felles problemstillinger på tvers av idrettene.
Samlingen er gratis.
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.
Norges idrettsforbund har gleden av å informere alle idrettslag i Norge om at NIFs flyktningfond er
gjenåpnet. Denne gangen skal hele fire millioner kroner ut til gode integreringstiltak for flyktninger.
Søknadsfrist er 5. april.
Ny gratis utstyrsordning for barn og unge. Ønsker ditt idrettslag å inkludere alle og stimulere til økt
aktivitet? Gjennom utstyrsordningen BUA får alle idrettslag og idrettsråd, ved å tilby gratis utlån av
nytt sports- og fritidsutstyr, en unik mulighet til å gi barn og unge muligheten til å være fysisk aktive
etter eget ønske og behov.
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.

