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Fordeling av Lokale
aktivitetsmidler(LAM) 
Vi registrerer at det fremdeles 
er 9 idrettsråd i Hordaland som  
ikke har sendt inn sin fordeling 
av LAM. Dette utgjør en samlet 
sum på 3,5 millioner kroner. Frist 
for å sende inn fordelingen er 24. 
november 2019.
Her kan du lese fremgangsmåten 
hvis idrettsrådet ennå ikke har 
sendt inn sin fordeling.

Vestland idrettskrets etablert 
På konstituerende idrettskretsting 9. november i 
Myrkdalen ble det vedtatt at Hordaland idrettskrets 
slås sammen med Sogn og Fjordane idrettskrins og 
skal fortsette i Vestland idrettskrets med virkning fra 
1.januar 2020. Følgende styre ble valgt for perioden 
2020-2022: leder Nils R. Sandal, Breimsbygda IL,
nestleder Anne Grethe Naustdal, Tambarskjelvar IL, 
styremedlem Aina M. Steinsland, Nordre Holsnøy IL, 
Jarl Svanberg, Kjøkkelvik IL, Oddny Grete Njøten, 
Stryn Turn og IL, Lilly Schøyen, Sogndal IL og Ro-
bert André Teikari, Sveio Karateklubb. Varamedlem-
mer Trond Olav Magnussen, Stanghelle IL og Tone 
Stavland, Bremnes IL.

Kurs innen sponsorarbeid og 
crowd management
Lørdag 30. november arrangerer Idrettscampus 
Bergen og Brak kurs på Litteraturhuset i Bergen fra 
kl 12:00-15:00. Brak er et kompetansesenter for alle 
som driver med musikk i Hordaland og Sogn og Fjor-
dane. Tema: Sponsorarbeid og crowd management. 
Dette blir en møteplass for aktører og arrangører 
innen musikk, dans, kultur og idrett. Samlingen er 
gratis. Les mer om innlederne og meld deg på her

Tre nylanseringer fra 
Norges idrettsforbund 
iSonen er idrettens nye arrange-
mentsløsning som gjør det enkelt 
å planlegge idrettsaktiviteter. 

Idrettens felles påloggingsside
Administrer hele idrettslaget i én 
og samme løsning.

Strømmeavtale
Norges idrettsforbund har inngått 
en rammeavtale som betyr økt 
synlighet og nye inntektsstrøm-
mer for idrettslag og særforbund.

Helge Johnsen tildelt 
NIFs hederstegn 
På det ekstraordinære idretts-
kretstinget til idrettskretsen lørdag 
9. november ble Helge Johnsen, 
styreleder i Hordaland idrett-
skrets, tildelt NIFs hederstegn. 
NIFs Hederstegn med diplom 
tildeles enkeltpersoner som har 
gjort et meget fortjenstfullt arbeid 
på flere plan i norsk idrett, over en 
periode på til sammen mer enn 
10 år. Les mer

Årets ildsjel 2020: 
kretsvinner
Hordaland idrettskrets gratulerer 
Brit Eirin Tungeland fra Os Turn-
forening som Hordaland sin kan-
didat til Årets ildsjel. Èn kandidat 
fra hver idrettskrets er med i kam-
pen om fem finaleplasser. Årets 
ildsjel vil bli kåret på bakgrunn av 
ildsjeljuryens stemme og folkeav-
stemningen som avholdes mellom 
14. og 31. desember. Utdeling av 
prisen vil skje på Idrettsgallaen i 
januar. Les mer

Ny tilskuddsordning 
Kulturdepertementet utlyser en 
tilskuddsordning til arrangementer 
for personer med funksjonsned-
settelser. Tilskuddsordningen skal 
bidra til at personer med funk-
sjonsnedsettelser kan delta på 
arrangementer for idrett og fysisk 
aktivitet, herunder friluftsliv, på lik 
linje med funksjonsfriske. 
Første søknadsfrist er
15. desember 2019. Les mer

KURS
21.11 KlubbAdmin,  Austevoll 
14.01 Økonomikurs med fokus  
 på budsjettering, Bergen
22.01 KlubbAdmin, Bergen

Oppdater personlig  
informasjon i MinIdrett
Har du ny e-postadresse eller nytt 
telefonnummer? Hold din kontak-
tinformasjon oppdatert i MinIdrett 
slik at vårt medlemsregister blir
så komplett som mulig og at vi 
når deg med informasjonen som 
sendes ut fra oss.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/nyheter/fristen-narmer-seg-for-a-kunne-sende-inn-fordeling-av-lokale-aktivitetsmidler-lam/
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/hordaland-idrettskrets/dokumenter/nyheter/invitasjon-sponsorarbeid-og-crowd-management.pdf
https://isonen.com/
https://idrett.nif.no/public
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/strommeavtale-gir-nye-inntektsstrommer-for-idrettslag-og-sarforbund/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Tre%20nylanseringer%20fra%20Norges%20idrettsforbund&utm_content=Tre%20nylanseringer%20fra%20Norges%20idrettsforbund+88247
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/nyheter/helge-johnsen-tildelt-nifs-hederstegn/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/nyheter/arets-ildsjel-2020-dette-er-kretsvinnerne/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-idrett1/tilskuddsordning-for-arrangementer-for-personer-med-funksjonsnedsettelser/id2673758/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/klubbadmin-austevoll/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/okonomikurs--budsjettering/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/kalender/klubbadmin-bergen-2020/
https://minidrett.nif.no/

