Ellen Eriksen, Rune Hogsnes, Hans Hilding
Hønsvall, Kåre Pettersen og Bjørn Lauritzen
på skitunnelbefaring i Holmestrand.
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Idrettsregistreringen er i gang

Kompetansetilbud

Alle idrettslag skal nå ha mottatt epost fra NIF om
årets idrettsregistrering. Hvis noen ikke har mottatt
denne eposten, bes de kontakte idrettskretsen.

Kurs i januar
17.-18. mars - Daglig leder i idrettslag

Lagene har frist til 31. januar med å gjennomføre
idrettsregistreringen. Les mer om registreringen her.

Påmeldingslink:
https://response.questback.com/norgesidrettsforbundog
olympisk/dtbvu6noxn/

Skitunnel er et skritt nærmere

Kontakt gjerne Lisbeth.Danielsen@idrettsforbundet.no og
482 34 360 for detaljer.

Fylkestinget vedtok rett for jul å ta inn skitunnelen i
Holmestrand inn i sitt planverk. Dermed forplikter
Vestfold fylkeskommune å arbeide for å realisere
prosjektet. Vestfold idrettskrets er svært glade for å få
fylkeskommunene med på laget, og vi håper alle at
skitunnelen kan realiseres innen 2018.

Over 200 millioner til idrettens

Jarlsberg Avis har laget en sak om dette nylig.

I 2014 har det blitt generert over 220 millioner kroner
gjennom Grasrotandelen til idrettslag og foreninger
over hele landet. Vålerenga fotball troner øverst på
pallen og mottar mest Grasrotpenger av alle.
Les mer her.

Thomas Johansen har praksisplass hos
Vestfold idrettskrets
Vestfold idrettskrets pleier å ta inn en student fra
Idrettshøyskolen i Bø til en praksisplass i januar. Årets
praksisstudent heter Thomas Johansen.
Han vil utføre forefallende arbeid hos kretsen og vil
blant annet kontakte alle idrettsrådene for å få
årsmøtedatoene til rådene.

Gode leiepriser hos Hertz
Få 25 % rabatt på leie av bil over hele verden
gjennom Hertz-avtalen. NIF har også en rekke andre
gode felles leverandøravtaler og rabattordninger som
gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag.

Redusert oppbevaringstid
regnskapsmateriale
Finansdepartementet har endret reglene om minste
oppbevaringstid for regnskapsmateriale.
Minstekravet for de fleste former for
primærdokumentasjon blir fem års oppbevaring. Etter
denne endringen er oppbevaringstiden i hovedsak
fem år.
Endringene trådte i kraft 1. januar 2015. Noe som
innebærer at all dokumentasjon fra 2009 eller
tidligere kan kastes, men mindre den
bokføringspliktige har dokumentasjon som faller inn
under unntakene.

Les mer her.
Tidligere Nyhetsbrev finnes på vår hjemmeside …

