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Tre tips til valgkomiteer

Kompetansetilbudet høsten 2014

Nå er det på tide at valgkomiteen setter i gang
arbeidet for neste årsmøte.
Det er sikkert fortsatt flere måneder igjen før årsmøtet
skal avholdes, men det er nå valgkomiteen skal
begynne sitt arbeid.

Kurs i november/desember
17. nov Lover, regler og retningslinjer
25. nov Temamøte om A-ordningen
25. nov Klubbens styrearbeid i praksis Kurs i klubb.
Bestill kurset til din klubb hos
Lisbeth.Danielsen@idrettsforbundet.no

Les mer om ordningen her.

Konfliktrådet – en mulighet for
konfliktløsning i idrettslag
Noen ganger oppstår det konflikter i et idrettslag. Det
kan være uenigheter innad i klubben eller klubbene i
mellom. Kritiske uttalelser på sosiale medier om
dommere og dommeravgjørelser, kan skape vond
stemning. Noen ganger oppstår det konflikter mellom
foreldre og trener/klubb.
Som regel ordner man opp i konflikter på egen hånd,
men noen ganger blir konflikten så fastlåst at man
ikke kommer noen vei, og da kan konfliktrådet være
løsningen.
Fordelen med Konfliktrådet er at de er uhildet, har
erfaring med konfliktløsning. Konfliktrådet er dessuten
gratis å bruke.
Se Konfliktrådet hjemmeside for mer info:
www.konfliktraadet.no og vestfold@konfliktraadet.no

Statsbudsjettet og idretten
Idrettens andel av spillemidlene vil øke til 64% fra
2015 – det betyr mer til anlegg og mer til lokale
aktivitetsmidler. For idrettslagene er dette gode
nyheter.
Moms-kompensasjon når idrettslag bygger anlegg
øker noe, men den er langt fra tilstrekkelig.
Kommunene får full refusjon, idrettslagene får stor
avkortning. Idretten krever en fullfinansiert ordning
neste år.

Andre kurs i din klubb?
Det er mulig å bestille kurs til din klubb.
Noen eksempler på kurs vi kan komme til din klubb å
arrangere:
• Lover, regler og retningslinjer (3 timer; nyttig at mange i
klubben kjenner til hvor de finner lovene)
• Aktivitetsleder barneidrett (16 timer; minimum 8
deltakere)
• Idékurs barneidrett – uteaktiviteter (2 timer; min. 8
deltakere)
• Idékurs barneidrett – salaktiviteter (2 timer; min. 8
deltakere)
• KlubbAdmin (3 timer; forutsetter at klubben har bestilt
KlubbAdmin)
Bestill hos Lisbeth.Danielsen@idrettsforbundet.no

1 mrd. kr til idrettsanlegg hvert år
Idrettsstyret har vedtatt at det skal jobbes for at det
skal bevilges én milliard over statsbudsjettet til
idrettsanlegg landet rundt hvert år i perioden 2015 til
2022.
Norsk idrett på lokalt, fylkeskommunalt og sentralt
nivå vil nå mobilisere kraftfullt inn mot neste års
statsbudsjett, og anleggsløftet vil bli en sentral
kampsak for norsk idrett i forbindelse med neste års
kommune- og fylkestingsvalg.

Tidligere Nyhetsbrev finnes på vår hjemmeside …

