Hordaidrett
Nytt og nyttig fra idrettskretsen - januar 2018

Nå er det tid for årsmøte i idrettslag
Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen 31. mars. I NIFs «lovnorm for idrettslag» ligger det en
oppskrift på hvordan man skal gjennomføre et godkjent årsmøte. I tillegg har NIF en samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag.
Lovnorm for idrettslag ble vedtatt av Idrettsstyret den 22. oktober 2015. Har ditt idrettslag oppdatert sin lov
etter dette? Hvis ikke må idrettslaget ha dette oppe til behandling på årsmøtet. Etter årsmøtet sendes loven
til idrettskretsen for godkjenning.
Hvem har stemmerett på årsmøtet og hvem er valgbar? Se NIFs lovnorm for idrettslag §6, §7 og §8.
Lurer du på noe rundt årsmøte?
Ta kontakt med Heidi Hatlen i idrettskretsen, mobil 480 21 398, e-post heidi.hatlen@idrettsforbundet.no

Ungdomsutvalg

Hordaland idrettskrets ser på
muligheten for å opprette et ungdomsutvalg/-nettverk. Vi ønsker
innspill fra idrettslag og idrettsråd
på hvordan et slikt utvalg eller
nettverk kan se ut, samt høre om
dere har erfaringer og i så fall
hvilken erfaring dere har. Vi setter
pris på svar via vår undersøkelse som fins her. Det tar rundt 4
minutter å svare, avhengig av
hva du svarer. Spørsmål rettes til
Martin Uthaug, mob: 97538679.

Introduksjonskurs

Idrettens egen løsning for klubbadministrasjon, KlubbAdmin,
er utviklet for å ivareta de krav
forskriftene stiller og er en enkel,
sikker, nettbasert løsning som
skal tilby det rimeligste alternativet for online betaling i markedet.
Selve løsningen er kostnadsfri for
idrettslag. Målgruppe er medlemsansvarlig, administrativt ansatte
og eventuelt andre i idrettslaget.
Dato: 24. april kl. 17.00-19.30 på
Idrettens Hus i Bergen. Les mer

Vedrørende oppfordring om ekstraordinært ting i NIF

Hordaland idrettskrets (HIK) har
mottatt en henvendelse fra Troms
IK med oppfordring om å støtte et
opprop om ekstraordinært ting i
NIF. HIK har også mottatt skriftlige henvendelser fra idrettslag i
fylket med oppfordring om å støtte henvendelsen fra Troms. Med
bakgrunn i dette gjennomførte
HIK et ekstra styremøte 8. januar.
Les idrettskretsstyrets vedtak her.

Tilsudd til lavterskel
fysisk aktivitet for
barn og ungdom

Frivillige organisasjoner og kommuner kan søke på denne felles
tilskuddsordningen for tiltak innen
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
for barn og unge. Gode prosjekt
blir støttet med tilskudd fra 10.000
til 100.000 kroner. Fylkeskommunalt tilskudd kan ikke være høyere enn 50% av de totale ressursene for prosjektet. Søknadsfrist
15. februar. Les mer og søk her

Tilbud om teknikk/
motorikk trening i
klubb

Olympiatoppen Vest tilbyr idrettslag eller treningsmiljøer en
introduksjon til særidrettspesifikk
teknikk/motorikktrening.
Tilbudet er gratis, men klubbene
må selv stille med treningslokale.
Les mer

Kurs i styrearbeid

Kurset skal bidra til å gi mer
trygghet i rollen som leder eller
styremedlem i en klubb. Målgruppe er styret i klubben, både
hovedstyret og gruppestyrene.
Valgkomiteèns medlemmer og
ansatte/administrasjonen og
andre tillitsvalgte kan også delta
hvis det er ønskelig.
Kurset er gratis.
Dato: 3. mai kl. 17.00-21.00 på
Idrettens Hus i Bergen.
Les mer

Innkalling til
kretsting

Hordaland idrettskrets avholder
sitt kretsting lørdag 14. april 2018
i Norheimsund. Idrettskretsen har
i tråd med loven sendt ut innkalling til kretstinget med minst 3
måneders varsel. Tingforsamlingen består av representanter fra
idrettsråd og særkretser/særidrettsregion og særforbund uten
kretsledd. Saksdokumenter og
all informasjon om tinget blir gjort
tilgjengelig på vår nettside her.

Exstrastiftelsen

Alle idrettens organisasjonsledd
kan søke om midler via Norges
idrettsforbund til ExtraStiftelsen til
prosjekter som har som mål om å
legge til rette for og inkludere:
•
•
•
•

mennesker med funksjonsnedsettelse
mennesker med innvandrerbakgrunn
mennesker med lav betalingsevne
mennesker med en fysisk eller
psykisk sykdom

Søknadsfrist: 15. februar. Les mer

Idrettens fredskorps

Er du mellom 20 og 30 år og
kunne tenke deg å jobbe frivillig
med idrett i en spennende del av
verden? Norges idrettsforbund
ser etter idrettsengasjerte ungdom som ønsker å benytte sin
idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i
Zambia og Malawi. Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram
i regi av Norges idrettsforbund
(NIF). Søknadsfrist: 15. februar
Les mer

Seksuell trakassering
og overgrep i idretten

Norges idrettsforbund har laget
en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:
•
•
•

De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
De som har sett eller har mistanke
om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
Idrettslag som mottar varsel om
seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen

Gå ikke glipp av disse
støtteordningene
i 2018

Norges idrettsforbund har en
rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag.
I tillegg finnes det en rekke andre
ordninger som genererer penger
til klubbkassene landet over. NIF
har laget en samlet oversikt over
hvilke frister som gjelder for 2018.
Se oversikten her

Endret åpningstid hos
NIF-IT Support
Mandag - Torsdag 08.00 - 19.00
for klubber, medlemmer og andre
brukere av idrettens systemer
Fredag 08.00 - 15.30 for klubber,
medlemmer og andre brukere av
idrettens systemer.
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30
for interne brukere

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