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Stem på klubben i mitt hjerte

Frem til fredag 24. november går årets Klubben
i mitt hjerte-kampanje av stabelen. Totalt skal en
halv million kroner deles ut i den 14 dager lange
kampanjeperioden. Dersom din klubb klarer å få 50
stemmer i løpet av én dag, er klubben med i trekningen av dagspremien på 10.000 kroner fra Sparebank 1. Totalt deles det ut 30 dagspremier á 10.000
kroner og to hovedpremier på 50.000 kroner. I tillegg
har Sparebank 1 en tilleggspremie på til sammen
100.000 kroner som skal deles ut til idrettslag som
oppretter en SPLEIS til sitt idrettslag i løpet av kampanjeperioden. Stem her på klubbenimitthjerte.no

Veileder om habilitet

At saker behandles på en objektiv måte, er avgjørende for at medlemsmassen og omverdenen skal ha
tillit til at det skjer en forsvarlig behandling av saker i
idretten.
Juridisk avdeling i NIF har nå utarbeidet en veileder
til NIFs lov § 2-8 om habilitet. Dokumentet finnes
under fanen «veiledere» her.
Veilederen skal være et praktisk verktøy i vurderingen av habilitet for tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen.

Er det dine eller ditt
barns drømmer du
egentlig skal
realisere?

Barneidretts- og
klubbforsikring

Gratis økonomi- og
KlubbAdmin kurs

Hvordan tilrettelegge
idrett for mennesker
med funksjonsnedsettelse?

NIF får tilbakemeldinger på at enkelte foreldre tar valg på vegne av
sine barn for kortsiktige resultater
og gevinster. Noen ganger kan
man spørre seg; hvem sine drømmer skal egentlig realiseres?
En tankevekker av Mari Bjone,
rådgiver barn og ungdom i
Norges idrettsforbund. Les mer

Velkommen til kurskveld på
Idrettens Hus 30.november.
Denne kvelden kan du velge
mellom to kurs: Økonomi med
fokus på regnskapslover og regler
og idrettens egen løsning for
klubbadministrasjon, KlubbAdmin
basis. Begge kursene holdes fra
kl. 17.00-21.00 og er gratis.
Se invitasjon og påmelding her

Alle barn som er medlem av lag
tilsluttet Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske
komité (NIF) eller som deltar i
organisert aktivitet i klubbens/
lagets regi er forsikret gjennom
Gjensidige barneidrettsforsikring.
Forsikringen omfatter barn til den
dato de fyller 13 år.
Hvem og hva forsikringen gjelder
samt hvordan melde ifra om en
idrettsskade - se her

Vi minner om kurset Tilrettelegging paraidrett som arrangeres
i Bergen og Øystese. Målgruppe
for kurset er trenere, aktivitetsledere, treningskontakter, støttekontakter og andre interesserte i
alle ledd i idretten i Hordaland.
Invitasjon 25. november i Bergen
Invitasjon 29. november i Øystese

Viktig å oppdatere
idrettslagets elektroniske medlemsregister

Vi minner alle idrettslag på at
idrettslagets elektroniske medlemsregister må oppdateres
senest 31.12.2017. Den årlige
rapporteringen av medlemstall og
aktivitetstall Samordnet søknad
og rapportering, tidligere kalt
Idrettsregistreringen, vil åpne i
april neste år. Tallene som skal
rapporteres da er medlemstall
og aktivitetstall pr. 31. desember
2017. I Samordnet søknad og
rapportering skal en blant annet
bekrefte medlemstall og aktivitetstall som blir hentet pr. 31. desember forrige år. Hvis idrettslaget har
feilt antall medlemstall og/eller
aktivitetstall pr. 31.12.17 vil dette
medføre feil i tall som blir hentet
automatisk.
For spørsmål, ta kontakt med
Hordaland idrettskrets v/ Heidi
Hatlen, mobil 480 21 398
heidi.hatlen@idrettsforbundet.no

Visste du at?
• Idrettsforbundet har sendt sin
søknad om spillemidler for
2018 til Kulturdepartementet
Se den her

•

Idrettsdugnad SA skal sikre
idrettslagene større inntekt
ved salg av dugnadsartikler.

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