
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 
 
 

Sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets fortsetter. Innkalling 
til Ekstraordinært idrettskretsting 26. november er sendt ut. Alt av sakspapirer og 
informasjon blir lagt ut fortløpende her. 
 
Kurs i økonomistyring og regnskap for alle idrettslag. 7. november i Trondheim. Dette kurset 
tar for seg regnskapsbestemmelsene slik at klubbens økonomiansvarlige er godt rustet til å 
føre klubbens regnskap innenfor bestemmelsene og til det beste for medlemmene. 
 
Invitasjon til temakveld om valgte revisorers ansvar i idrettslag 21. november i Trondheim. 
Denne temakvelden tar for seg ansvaret som revisor har i idrettslaget og gir deg mange 
eksempler på hvordan revisor bør jobbe. 
 
Invitasjon til temakveld om kontrollkomitéarbeid i idrettslag 22. november i Trondheim. 
Denne temakvelden gir deg mange eksempler på hvordan en god kontrollkomite kan jobbe i 
idrettslaget. Tips til arbeidsform, styring og dokumentasjon. 
 
Nye Trøndelag Idrettskrets kan tilby regnskapsføring for idretten. Se hvilke oppgaver vi tilbyr. 
Kontakt oss for tilbud. 
  
Norges idrettsforbund har lanserert idrettsdugnad.no som skal gi flere idrettslag større 
fortjeneste ved salg av dugnadsartikler. Allerede nå kan idrettslag bestille produkter.  
 
Nytt studietilbud på NTNU "Idrettsledelse". Utdanningen gir innsikt i tema som er aktuelle 
både for toppidrett og breddeidrett. Den er relevant for deg som jobber med organisert 
idrett både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 
Trondheim kommune deler hvert år ut en frivillighetspris. Prisen skal honorere frivillig arbeid 
som er knyttet til helse, omsorg og velferdstjenester, sosiale tjenester, utdanning, 
kultur eller miljø. Frist 5. november 
 
Kurset "Innføring i styrearbeid for idrettslag" lanseres nå som e-læring. Du kan lese mer om e-
læringskurset og gjennomføre det her: https://kurs.idrett.no/ . Kurset ligger under fanen «ledelse». 
Du må logge deg inn for å gjennomføre kurset.  

 
Høring om "Enklere idrettslag". Idrettslag og Idrettsråd som ønsker å gi innspill må gi disse til 
oss i idrettskretsen innen 21. november. 
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