
 
 
 
 

      

 

 

 

Særforbund og idrettskretser 
 
 
 
 

 
Dato : 26. Februar 2019 

 

 
Samordnet søknad og rapportering 2019 informasjon om tidsplan 
 
Norges idrettsforbund (NIF) vil med dette informere om tidsplan for samordnet søknad og rapportering fra 
idrettslagene: 
 

01.04.2019 Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes for rapportering og søknad 

01.04.2019 Informasjon om hva idrettslagene skal rapportere sendes ut fra NIF 

08.04.2019 Varsling på e-post dersom idrettslaget ikke har registrert noe, varsler tidlig grunnet påske 

25.04.2019 Varsling på e-post dersom idrettslaget ikke har registrert noe 

30.04.2019 Pliktig frist for idrettslagene til å rapportere til NIF 

03. - 31 .05.2019 Idrettskretsene og særforbundene kan begynne å følge opp idrettslag med mangelfull rapportering. 
Samordnet søknad og rapportering vil fortsatt være åpen for idrettslagene frem til 15.08.19. 
Særforbund og idrettskretser kontakter idrettslagene og veileder de i hvordan de skal gjennomføre 
rapporteringen. Som siste mulighet kan særforbund/idrettskretser tildele seg selv rettigheter i et 
idrettslag for å gjennomføre rapporteringen. Se info her 
 

01.06.2019 NIF tar ut medlemstall og aktive medlemmer pr 31.12.2018 for analyse statistikk mm. 
Tallgrunnlaget publiseres i NIFs årsrapport for 2019, men kan før dette hentes ut fra SportsAdmin  
når NIF er ferdig med analyse og evnt. korrigeringer av vesentlige feil 

15.08.2019 Søknad om mva-kompensasjon på varer og tjenester avsluttes og samordnet søknad og 
rapportering i KlubbAdmin stenges for denne tjenestene for 2019 

 

 

 

Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, 
styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Det blir også mulighet i 2019 å legge 
inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 
Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom 
løsningen. Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de 
idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og 
Politiattestansvarlig  
 
Særforbundsspørsmål. 
Særforbund har mulighet til å legge inn spørsmål til særgruppene igjennom Samordnet 
rapportering, disse må da være klare før 30.03.2019. Alle særforbund bør gå inn å se på sine 
spørsmål i løsningen, gamle spørsmål vises så lenge de ligger aktive i løsningen. Veiledning ligger 
her: Særforbundsspørsmål 
 
Medlemstall 
 

https://itinfo.nif.no/Klargj%C3%B8ring_til_Samordnet_s%C3%B8knad_og_rapportering
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Organisasjon#S.C3.A6rforbunds_sp.C3.B8rsm.C3.A5l


 

 

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlem pr 31.12.18 og har betalt 
medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2019 å legge inn 
medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 
 
 

Aktive medlemmer 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller 
representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer».  
 
Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun 
deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller 
sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer» 
 
Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av 
anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, 
lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, 
konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  
 
Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til 
og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer». 
 
Alle «aktive medlemmer» skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem 
skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene 
foregå i klart adskilte miljøer. 
 
 

Ta kontakt med IT support ved eventuelle spørsmål. 

NIF ber om at særforbundene orienterer sine særkretser og regioner om denne tidsplanen. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i NIF og har derfor ingen signatur 

https://www.idrettsforbundet.no/nif/it/

