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.
Temakveld om gjennomføring av årsmøte i idrettslag 15.02. i Trondheim. Sør-Trøndelag Idrettskrets
ønsker velkommen til temakveld om gjennomføring av årsmøtet. På denne kvelden går vi gjennom
hele prosessen med å gjennomføre et årsmøte. Vi tar deg med steg for steg slik at idrettslaget ditt
skal få gjennomført et vellykket årsmøte. Temakvelden holdes på Idrettens hus kl. 18-21.
Samling for daglige ledere i idrettslag 14.02.2017 i Trondheim. Sør-Trøndelag Idrettskrets har denne
gangen gleden av å invitere til samling i Sportsklubben Freidigs flotte hytte, Fjellseterstua, i landlige
omgivelser i Bymarka. Idrettslag som har ansatte men ikke er invitert av oss direkte og vil delta må
kontakte oss.
Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag og
som kan generere penger i klubbkassa. Vi har laget den totale oversikten over hvilke ordninger ditt
idrettslag ikke bør gå glipp av i 2017. Noen få tastetrykk her, kan ofte gjøre stor forskjell for din
klubbøkonomi.
Ny tilskuddsordning for idrettslag - dekking av politiutgifter ved idrettsarrangement.
Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser,
særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.
Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.
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.
Ny veileder for Begrenset valgbarhet for ansatte i norsk idrett. NIFs lov inneholder flere
bestemmelser som begrenser et medlems mulighet til å kunne velges til verv på årsmøter/ting og
representasjonsoppgaver. Idrettsforbundet har laget en veileder som beskriver reglene. Les veileder
her
Ledermøtet i Sør-Trøndelag Idrettskrets er satt til 27. april 2017. Vi har ikke fastsatt sted, men det vil
bli i Trondheim. Vi minner om at alle særkretser og idrettsråd må møte på ledermøtet for å kunne få
tildelt midler fra oss. Vi ber derfor alle om å sette av dagen allerede nå. Invitasjon og detaljer vil
komme når dette er på plass.
Trøndelag fylke blir en realitet fra 1. januar 2018 og det har medført til at idrettskretsene i Sør- og
Nord-Trøndelag har startet utredningen av fremtidig regionalisering av idrettskretsene. Arbeidet er i
gang og særkretser, idrettsråd samt de største fleridrettslagene vil få mulighet til å si sin mening.

