
Idrettens medlemssystem Se webversjon

Informasjon om idrettens medlemssystem

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. Hva betyr dette for idrettslag?
Vi gir deg oversikten.

Fra 01.01.2020 er alle idrettslag pålagt å ha et NIF-godkjent medlemssystem. Idrettslag
står fritt til å velge blant NIF-godkjente systemer, men Norges Danseforbund ønsker å
anbefale danseklubber å ta i bruk idrettens nye medlemssystem. 
I dette nyhetsbrevet finner du forklaringer og nyttig informasjon om idrettens nye
systemer, samt webinar.

Kom i gang med idrettens medlemssytem her

Idrettens medlemssystem
Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt
over medlemmer og aktive for idrettslag,
idrettskretsene, særforbundene og NIF
sentralt.

Fordeler for idrettslag som benytter
idrettens medlemssystem: 
- Enkelt verktøy for opptak av medlemmer. 
- Sømløs håndtering av grupper, lag og
administrasjon av styrer innenfor et
idrettslag. 
- Betalingsløsninger med konkurransedyktig
prismodell og stor grad av valgfrihet for
idrettslaget.
- Kommuniser med medlemmene 
- Innsikt og analyser av utviklingen i
idrettslaget.
- Automatiserte økonomitjenester er
integrert i løsningen. 
- Håndtering av personopplysninger i tråd
med Personvernlovgivningen (GDPR).

Les mer her

Opplæring nytt
medlemssystem

Onsdag 11. Desember 2019 - kl. 18.00-
21.00

Introduksjonkurs i idrettens
medlemssystem!

Vi anbefaler medlemsansvarlig/og eller
andre interesserte i klubb til å delta på
webinar om idrettens medlemssystem. 

Her vil dere kunne få nødvendig opplæring
og informasjon om det nye
medlemssystemet.

Idrettens medlemssystem er under stadig
utvikling. På sikt vil dette være en felles
plattform for all administrering i norsk
idrett, inkludert samordnet rapportering,
påmeldinger og medlemshåndtering.

Bli med på webinaret her

https://www.idrettsforbundet.no/nif/it/medlemsadministrasjon-kom-i-gang/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_OTZjZjg5ZTAtYjM0MS00ZThlLTk2MTItZDNlOWUwODUzYzJi%2540thread.v2/0?context=%257b%2522Tid%2522%253a%25225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b22347bf-a35e-48be-be30-bae7dc00441b%2522%257d


Idrettsstyret har i møte 27.06.2019 endret forskrift om medlems- og organisasjonsregister.



Hva betyr dette for
idrettslaget?

- Idrettslaget skal løpende
oppdatere opplysninger om
idrettslagets medlemmer,
tillitsvalgte, frivillige og
ansatte i idrettens
medlems- og
organisasjonsregister.

- Opplysningene skal kun
føres i enten idrettens
medlemssystem eller via
en løsning som har
godkjent integrasjonsavtale
med Norges idrettsforbund.

- Det kan kun benyttes ett
medlemssystem per
idrettslag.

Hvilke
medlemssystem kan

idrettslag bruke?

Alle idrettslag må enten
bruke Idrettens felles
medlemssystem eller en av
følgende
integrasjonspartnere som
har signert
integrasjonsavtale med NIF.

Trykk på knappen for
oppdatert informasjon om
eksterne tredjeparter som
er godkjent av NIF.

Godkjente
medlemssystem

Hva må idrettslag
uten godkjent løsning

gjøre?

- Igangsette arbeid med
overgang til godkjent løsning

- Kontakte
support@idrettsforbundet.no
for overgang til idrettens
felles medlemsløsning

- Norges idrettsforbund vil
høsten 2019 jobbe aktivt ut
mot idrettslag som per i dag
ikke benytter løsninger som
tilfredsstiller kravet.

Norges Danseforbund - Sognsveien 73, 0854 Oslo Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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