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Har klubben et godkjent medlemssystem?
Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles
medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne
medlemsdata. Avgjørelsen får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger. NIF
samarbeider med idrettskretsene for å få alle idrettslag over på godkjent medlemssystem innen 31.des 2019.
Alle klatreklubber som ikke har et godkjent medlemssystem skal ha mottatt varsel fra idrettsforbundet og
kretsen og klubber som ikke har respondert på varslerne til nå, vil bli kontaktet pr telefon eller e-post.
Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/et-felles-medlemssystem-i-norsk-idrett/

Gjør som Trondheim klatreklubb og Lillehammer klatreklubb, bli et «Rent Idrettslag»!
Norges klatreforbund har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer. Vi ble i 2018
sertifisert som et "Rent Særforbund" og har i forbindelse med dette utviklet en egen Antidoping policy som
dere finner her: https://klatring.no/antidoping
Vi oppfordrer alle våre klubber til å bli gjennomgå sertifiseringen «Rent Idrettslag»!
Det er spesielt viktig at arrangører av nasjonale konkurranser, samt klubber med utøvere på landslaget blir et
«Rent Idrettslag»
Les mer om hvordan dere blir et «Rent Idrettslag» her: https://www.rentidrettslag.no/

Lovendringer
På idrettstinget i mai 2019 ble det vedtatt omfattende oppdateringer og endringer i NIFs lov. Som følge av
dette er det også kommet nye lovnormer for særkretser og idrettslag. Disse ble vedtatt av idrettsstyret 23.
oktober og blir gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Både Norges klatreforbund og klatreklubbene må så snart
som mulig endre sine egne lover slik at de kommer i samsvar med de nye lovnormene.
Norges klatreforbund vil endre sin lov så snart det er praktisk mulig, og klatreklubbene må gjøre det samme. I
den grad vi ikke rekker å fullføre disse prosessene innen nyttår, vil de nye lovnormene gjelde foran
eksisterende lover der de ikke er i samsvar med hverandre. Hvis klubbene har spørsmål om denne prosessen,
anbefaler vi å kontakte idrettskretsen.
Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.januar-2020/
Du finner mer info på klatring@klatring.no

