Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…


Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april. Pliktig rapportering av
medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer
og tjenester. Pliktig rapportering og søknad gjøres ved å logge seg inn på en ny versjon av
KlubbAdmin.no etter 1. april 2016. Hvem som kan rapportere finner en informasjon om her.



Velkommen til introkurs om KlubbAdmin 11. april kl 2000 i Trondheim. KlubbAdmin er idrettens
elektroniske medlemsregister som alle idrettslag kan få gratis tilgang til. Kurset er gratis for alle i
idrettslagene.



Lunchmøte med idrettens reisepartnere. 12 april kl 1100-1230 har NIF invitert våre reisepartnere
til Trondheim og Idrettens Hus. SAS, Hertz, Scandic og Global Buisness Travel kommer.
Påmelding til jannicke.sand.aspen@idrettsforbundet.no



Kurs skadeforebyggende og utviklingsfremmende trening for unge utøvere 14. april kl 1800 i
Granåsen. I samarbeid med Trondheim Idrettsklinikk, arrangerer vi kurs med fokus på
forebygging av de vanligste idretts- og belastningsskadene i barne- og ungdomsidretten.



Idé- og inspirasjonskveld. "Om mat på idrettsarrangement" onsdag 27. april kl 1830 i Trondheim.
Arrangement med salg av mat og drikke er en god inntektskilde for idrettslagene, og det er ofte
lettvint å be foreldre stille med en kake på neste arrangement. Kan det finnes bedre måter å
gjøre det på?



Idrettskretstinget 2016 er satt til 22. – 23. april på Røros hotell, med Tingforhandlinger den 23.
april. Innkallingen er sendt ut og frist for innsendelse av forslag er 23. februar



Inspirasjonskveld barneidrett 3. mai kl 1800 i Trondheim Hvordan skaper vi trygge og gode
mestringsmiljø i barneidretten - både i teori og praksis?



Sør-Trøndelag idrettskrets ønsker å kartlegge idrettstilbudet for funksjonshemmede i SørTrøndelag. Håper derfor at ditt idrettslag, vil svare på noen enkle spørsmål (tar ca. 5 min.)
Svarene fra deg vil kunne gi oss en best mulig oversikt over idrettstilbudet i fylket, samt at vi får
mulighet til å følge opp lagene enda bedre.



Mobilretur. Har ditt idrettslag lyst til å gjøre en innsats for miljøet, samtidig som dere tjener
penger? Ved å samle inn mobiltelefoner, som enten gjenbrukes eller resirkuleres til nye
produkter, vil idrettslaget få 30 kroner for hver mobil som samles inn. Årets kampanje begynner
4. april.



Søk om tilskudd - her er en oversikt over noen. Mange frister for å søke tilskudd til
inkluderingsprosjekter i mars og april. Sørg for at klubben din har sendt søknad som kan gi midler
til viktige prosjekt.

