Heidi Hatlen
KlubbAdmin er et elektronisk medlemssystem som er gratis å bruke for idrettslag. KlubbAdmin
forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren,
på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. - varierte muligheter for å definere egne utvalg og
medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll.
KlubbAdmin har også en fakturamodul som kan benyttes for å sende ut fakturaer for kontingent og
treningsavgift, merk at det her tilkommer en kostnad per transaksjon.

Klikk her for å komme til KlubbAdmin

Samordnet søknad og rapportering er en årlig søknad og rapportering for idrettslagene hvor
informasjon som medlemstall, aktivitetstall, ansvarlig for politiattest, ansvarlig for barneidrett,
organisasjonsdata, styre og ledelse med mer registreres. Dette må gjøres senest 30 april.
Idrettslaget kan søke om momskompensasjon på varer og tjenester via samme portal. Søknadsfrist er
15. august
Samordnet søknad og rapportering finner du under KlubbAdmin.

Politiattest-ordningen. Status er som for ett år siden. Mange vil oppleve å få avslag på søknader
dersom personen som søker allerede har fått attest tidligere, selv om det er mer enn tre år siden den
ble skrevet ut. Idrettsforbundet sentralt jobber med utfordringen og oppfordrer til følgende:
Inntil vi [NIF] har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å
avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så
snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny
informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er
eldre enn tre år.
Stig Blindheim i NFF Hordaland sa at de oppfordrer sine klubber å søke, notere ned når det ble søkt,
når avslag kom, slik at en kan vise til at en har gjort det som står i forskriften.
For de som skal søke for første gang fins veiledning her. Siste tilgjengelige informasjon fins her.

For mer informasjon ta kontakt med Heidi Hatlen, heidi.hatlen@idrettsforbundet.no, 480 21 398.

