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Barns ansvar for 
kontingent og 
treningsavgift 
Foreldre må samtykke til at 
barn under 15 år meldes inn i et 
idrettslag. Barn over 15 år kan 
melde seg inn selv. I begge tilfel-
ler er barnet umyndig, og kan ikke 
pådra seg økonomiske forpliktel-
ser. Hvordan løser man dette i 
idretten? 
Les mer på idrettsforbundets 
nettside

Ekstraordinært og konstituerende 
idrettskretsting 2019 
Styret i Hordaland idrettskrets innkaller til ekstra-
ordinært idrettskretsting lørdag 9. november på 
Myrkdalen Hotel i Voss kommune kl. 11.00 – 12.30. 
Det ekstraordinære tinget skal behandle forslag om 
sammenslutning med Sogn og Fjordane idrettskrins 
med virkning fra 01.01.2020, samt behandle vedtak 
som gjør sammenslutningen mulig. Interimstyret for 
etableringen av Vestland idrettskrets/idrettskrins inn-
kaller til konstituerende kretsting lørdag 9. november 
på Myrkdalen Hotel kl. 14.00-17.00. Les mer

Drøfting av idretten sin plass i det 
nye Vestland fylke
Hordaland idrettskrets inviterer til idrettspolitisk 
debatt mandag 2. september på Idrettens Hus der 
listetoppene fra partiene i nye Vestland fylkeskom-
mune er invitert. Idrettskretsen vil ha en gjennom-
gang av noen av idrettens mest sentrale utfordringer 
etterfulgt av en paneldebatt med representanter 
fra de 6 største partiene i nye Vestland. Panelet er 
sammensatt av Ap, FrP, Høyre, SV, SP og FNB og er 
valgt med bakgrunn i stemmetall ved siste Stortings-
valg samt gallup for Vestland i juni 2019. Noen tema 
som vil bli drøftet er flere og bedre idrettsanlegg, 
flere i aktivitet og styrking av frivilligheten. Les mer

Endring i forskrift 
om medlems- og 
organisasjonsregister 
Idrettsstyret har i møte 
27.06.2019 endret forskrift om 
medlems- og organisasjonsre-
gister. Hva betyr dette for idretts-
lag? Hvilke medlemssystem kan 
idrettslag bruke? Hva må idretts-
lag uten godkjent løsning gjøre? 
Idrettsforbundet gir deg oversik-
ten her

Hør idrettspodden 
Idrettsforbundet har nylig lansert 
Idrettspodden og er for deg som 
lar deg engasjere når temaet er 
idrett. Her får du en lett miks av 
intervjuer med spennende gjester, 
debatter og NIF sine tanker om 
fremtidens idrett. Idrettspodden er  
i første omgang kommet ut i tre 
episoder fra Arendalsuka og du 
kan høre de her.

Lederkurs for ungdom 
8-10. nov. 2019 i Bergen, med 
oppfølgingssamling 18. april 2020. 
Dette kurset er for ungdom 15-19 
år som har lyst å engasjere seg 
mer i idrettslaget. Kurset skal gi 
innblikk i og forståelse for ulike 
deler av klubbarbeidet i norsk 
idrett. Kunnskapen og verktøyene 
deltakerne lærer skal gi relevant 
kompetanse for å kunne delta ak-
tivt der beslutningene tas. Samtidig 
vil deltakerne lære mer om kom-
munikasjon og ledelse. Les mer

Gratis KlubbAdmin 
kurs i Odda 
18. september kl. 18.00-20.00.
KlubbAdmin er idrettens egen løs-
ning for klubbadministrasjon og er 
utviklet for å ivareta de krav for-
skriftene stiller. Dette er en enkel 
og sikker nettbasert løsning som 
skal tilby det rimeligste alternati-
vet for online betaling i markedet. 
Selve løsningen er kostnadsfri for  
klubbene. Kurset gir grunn-
leggende opplæring i systemet. 
Les mer

Gratis kurs - Klubbens 
styrearbeid i praksis 
14. oktober på Idrettens Hus i 
Bergen kl. 18.00-22.00. Kurset 
skal bidra til å gi mer trygghet i 
rollen som leder eller styremed-
lem i en klubb. Kurset inneholder 
blant annet hva det vil si å være 
tillitsvalgt i et idrettslag, hvilke 
lover og regler som styret må for-
holde seg til og hvordan kan man 
best mulig sikre bruk av klubbens 
ressurser og organisere idrettsla-
get godt? Les mer

Paralympisk samling 
Olympiatoppen Vest inviterer 
til paralympisk samling søndag 
1.september kl. 10.00-14.00. 
Parautøvere inviteres til utprøving 
av ulike idretter ved Bergens ro-
klubb. Samlingen er for alle med 
fysisk funksjonsnedsettelse som 
driver med idrett eller kunne tenke 
seg å begynne, foresatte for barn 
og ungdom med fysisk funksjons-
nedsettelse og trenere og idretts-
lag som allerede har et tilbud eller 
ønsker å starte et. Les mer

Kontorstøtteplattform 
for idrettslag 
Idrettslagene har lenge kunnet 
kjøpe Klubbkontor fra samar-
beidspartner Atea og nå har NIF 
overtatt løsningen. Dette inne-
bærer én arbeidsflate - Teams, 
med tilgang til dokumenter, 
samtaler, møter og e-post med 
mer for alle styrene / gruppene.  
Kontorstøtteplatformen er basert 
på Office 365 og Teams tilbys 
som arbeidsflate. Les mer
Bestill løsningen her

Kick-off  
ungdomsnettverk 
Idretten i Hordaland inviterer 
ungdom i alderen 15-26 år til kick-
off 11. september 2019 i Bergen. 
Sett av datoen til motivasjons-
foredrag og ulike aktiviteter, utvid 
nettverket ditt og få en kick-start 
på høstens aktiviteter. 
Detaljert program vil bli lagt ut på 
våre nettsider om kort tid her
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