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Nyhetsbrevet sendes til klubbens offisielle epostadresse i Sportsadmin. Husk derfor å videresende til medlemmene i din klubb.

Idrettskretsen fra 
1. januar 2020 
Hordaland idrettskrets og Sogn 
og Fjordane idrettskrins slår seg 
sammen og fortsetter virksom-
heten i Vestland idrettskrets fra 
1.januar 2020. Den nye idretts-
kretsen vil være den nest største 
idrettskretsen i landet med 1200 
idrettslag og 245.000 medlem-
skap. Kontaktinformasjon og 
annen nyttig informasjon om Vest-
land idrettskrets finner du her

Stem på Brit Eirin Tungeland
Brit Eirin Tungeland fra Os Turnforening er en av 
fem finalister til Årets Ildsjelpris. Folkeavstemningen 
er åpen og du kan stemme på Brit frem til tirsdag 
31. desember. For kategorien Årets Ildsjel er det 
oppnevnt en egen jury, som innstiller de fem finalis-
tene, og stemmer på sin favoritt blant disse. Juryens 
stemmer teller 50 prosent, og folkeavstemningen 
teller 50 prosent. Det er kun lov å gi én stemme per 
stemmegiver gjennom hele perioden. Stem her

Utlysning av midler for 2020
Alle idrettslag kan søke om midler til Stiftelsen Dam 
(tidligere Exstrastiftelsen) via Norges idrettsforbund 
til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet 
mot sårbare og utsatte grupper. Idrettslag kan søke 
om midler til prosjekter som har som mål om å legge 
til rette for og inkludere: mennesker med funksjons-
nedsettelse, innvandrerbakgrunn, fysisk sykdom, 
psykisk sykdom eller mennesker med lav betalings-
evne. Søknadsfrist er 20. februar 2020. Les mer

Rekordstor utbetaling 
i momskompensasjon 
til idretten
Idrettslagene får samlet sett et 
vesentlig høyere beløp utbetalt i 
år enn i fjor. I år får 504 idrettslag 
i Hordaland utbetalt 44 millioner 
kroner samlet i momskompen-
sasjonsordningen for varer og 
tjenester. Tilsvarende tall for 2018 
var 500 idrettslag og 35,4 millio-
ner kroner. Dette betyr at det er 
en samlet økning i utbetaling til 
idrettslag på 25% i år sammen-
lignet med fjoråret. Etter planen 
sendes pengene i begynnelsen 
av uke 52.
Se tildelingen til idrettslag i  
Hordaland her

Alle idrettslag må ta i 
bruk et godkjent  
medlemsregister 
Alle idrettslag må bruke god-
kjent elektronisk medlemsystem 
fra 01.01.2020! Idrettens egen 
løsning for klubbadministrasjon, 
KlubbAdmin, er en enkel, sikker, 
nettbasert løsning som er tett 
integrert med idrettens øvrige 
systemer. Ta kontakt med NIF 
support@idrettsforbundet.no for 
hjelp dersom ditt idrettslag ikke 
har tatt i bruk et godkjent system.

Kurs 

06.01. Klubbens styrearbeid i   
 praksis, Stord

14.01. Økonomikurs og  
 budsjettering, Bergen

22.01 KlubbAdmin kurs, Bergen

23.01 KlubbAdmin kurs,  
 Austevoll

Skattefradrag for  
gaver 
Frist for registrering av gaver 
er 10. januar 2020 kl 13.00 for 
idrettslag, klubber og særforbund 
tilsluttet Norges idrettsforbund 
som ønsker å benytte seg av 
ordningen med skattefradrag for 
gaver. Privatperson eller organi-
sasjon som gir gave til idrettslag 
etc kan få fradrag i sin selvangi-
velse for gavebeløpet.  
Les mer om Skattefradrag for 
gaver (se egen undermeny)

Tusen takk 
for innsatsen i 2019
Dette er det siste nyhetsbrevet 
fra Hordaland idrettskrets og vi 
vil heretter sende informasjon fra 
Vestland idrettskrets. Idrettskret-
sen vil gjerne takke alle frivillige 
og ansatte for innsatsen for idret-
ten i Hordaland i 2019 og vi ser 
frem til videre samarbeid i Vest-
land idrettskrets. Vi ønsker dere 
alle en riktig god jul og et aktivt og 
godt nytt år. 

God Jul
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