Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…
Politiattestordningen har blitt oppdatert. Mange har spekulert på når man skal fornye attesten og
hvor lenge attesten varer. Nå har NIF fått klarhet i dette fra Politiet. Les dere fram på linken.
Aktivitetslederkurs barneidrett - høst 2017. 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.
Ungdomsløftet.no – Super nettside med gode eksempler fra ungdomsidretten rundt i landet, ulike
idretter og steder.
Temakveld ungdomsidrett i din klubb? – NIF har laget en presentasjon som idrettslaget kan bruke når
de vil sette fokus på og diskutere ungdomsidretten. Se «Hva, hvorfor, hvordan»
UNG-Frivillig Fond skal engasjere flere ungdommer i norsk idrett. Ungdoms-OL på Lillehammer
leverte et pent overskudd. Nå er 11 millioner kroner av overskuddet øremerket et UNG-frivillig Fond
for å engasjere flere ungdommer og unge voksne som frivillige og arrangører i norsk idrett.
Utlysning Aktivitetstilskudd idrett 2017. Sør-Trøndelag Idrettskrets mottar årlig tilskudd til idrett fra
Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Alle som har oppfylt kriteriene er tilskudds berettiget. Kun
kretser/regioner/forbund kan motta aktivitetstilskudd idrett. Tilskuddet skal brukes i idretten i SørTrøndelag. Frist 15. september.
Momskompensasjon 2017: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017 for idrettslag,
idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som
frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Husk fristen 15. august.
Alle idrettslag skal nå ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister. Vi
anbefaler idrettslag å bruke KlubbAdmin, som er et gratis elektronisk medlemssystem for idrettslag.
Idrettsforeldre og trenere må være mer kritiske til hva de legger ut i sosiale medier. Idrettsforbundet
får meldinger om at foresatte, trenere eller ledere publiserer upassende ting i sosiale medier knyttet
barns idrettsprestasjoner og lanserer nå seks råd.
Nye Trøndelag idrettskrets. Kjell Bjarne Helland er tilbudt, og har takket ja, til stillingen som
prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets. Helland er
også ansatt som organisasjonssjef for den sammenslåtte idrettskretsen. Mer om sammenslåingen på
våre hjemmesider. Ekstraordinært idrettskretsting er satt til 26. november
Lokale aktivitetsmidler for 2017. Idrettsrådet skal fordele tildelte midler til idrettslagene basert på
KUDs kriterier og NIFs anbefalinger. NIF ber idrettsrådene om å vente med fordelingen av midlene til
etter 15. august. Fordelingen må foretas før fredag 24. november 2017. Fordelingen av midlene til
idrettslagene gjøres i nettportalen www.SportsAdmin.no. Tekniske spørsmål vedrørende fordelingen
i SportsAdmin må rettes til Idrettens Support på tlf. 03615 eller på e-post:
support@idrettsforbundet.no

