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Retningslinjer for publisering av
bilder og film

Det skjer mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder på nett. Vi minner derfor om hvilke
regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.
Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer
for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige
og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene
er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i
personopplysningsloven og åndsverksloven.
Retningslinjene finner du her

Skattefradrag for gaver
Idrettslag og særforbund som
ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver
har frist til 10. januar. Ordningen
gjelder for idrettslag og særforbund som er tilsluttet Norges
idrettsforbund. Privatperson eller
organisasjon som gir gave til
idrettslag/særforbund (mottaker)
kan få fradrag i sin selvangivelse
for gavebeløpet. Les mer.

(Se fanen ”Skattefradrag for gaver”).

Juss

Norges idrettsforbund har utarbeidet veiledere, retningslinjer
og kommentarer til flere tema og
juridiske problemstillinger som et
idrettslag kan bli berørt av. Mye
av dette er nå samlet på en egen
nettside – se denne siden for
en samlet oversikt over aktuelle
tema.

Momskompensasjon

I Hordaland får 495 idrettslag utbetalt samlet
kr. 32 313 103. I fjor fikk 499 idrettslag utbetalt samlet kr. 32 028 641. Totalt får norsk idrett nå i desember tilført 487 378 496 kroner basert på regnskapsåret 2016. Idrettslagene får hele 353 millioner kroner til
fordeling – ca. 5 millioner kroner mer enn i fjor.
60% av idrettslagene i Hordaland har benyttet seg av
denne ordningen. De økonomiske rammene for denne ordningen vil bli styrket i 2018. Gjennom forslag til
statsbudsjett og budsjettforliket er rammene økt med
103 millioner kroner eller 8%.
Oversikt over tildelingen til idrettslag i Hordaland.

Informasjonsmøte for
søkere til Toppidrettslinjen på Tertnes og
Voss 2018/2019

Tirsdag 9. januar kl. 18-19.30
inviterer Olympiatoppen Vest til
informasjonsmøte for søkere til
Toppidrettslinjene på Tertnes,
Byggfag på Åsane og Voss.
Aktuelle svømmere og stupere til
OLTV sitt tilbud ved Amalie Skram
VGS er også invitert. Møtet finner
sted på Tertnes VGS.
Påmelding innen 5. januar her

Vinteraktivitetsuke
for mennesker med
utviklingshemming

Vinteraktivitetsuken 2018
arrangeres på Oset på Golsfjellet
19.- 23. mars. Aktivitetene blir
tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå og deltakerne får bl.a. være
med på skigåing, aking, hundespannkjøring, snøscooterturer,
aktivitetsløype, svømming, boccia
m.m. Invitasjon sendes ut like
over nyttår. Følg med på vår nettside for invitasjon og påmelding

Oppdatere medlemslister før 31.12

For å lette arbeidet ved samordnet rapportering i april anbefaler vi alle å oppdatere medlemslistene før 31.12.2017. Visste
du f.eks. at for å bli telt som aktivt
medlem må medlemmet ligge på
grennivå i KlubbAdmin?
10 ting som vil gjøre KlubbAdmin
- medlemshåndtering hverdagen
enklere.

Tusen takk
for innsatsen i 2017
Hordaland idrettskrets takker
alle frivillige og ansatte som
har gjort en stor innsats for
idretten i Hordaland i 2017. Vi
ønsker alle en riktig god jul og
ser frem til et nytt og spennende idrettsår.

God Jul

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