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Elektronisk medlemsregister for idrettslag tilknyttet Norges
Golfforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Luftsportforbund
Idrettskretsene har 2016 i bidratt på en god måte å informere alle idrettslag om at de må ha registrert
sine enkeltmedlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016. Idrettslagene
kan selv velge å benytte idrettens egen medlemsløsning som er integrert i KlubbAdmin, eller velge
en av de godkjente kommersielle løsningene som er integrert med idrettens sentrale register.
I forbindelse med idrettskretsenes oppfølging av idrettslagene har NIF mottatt henvendelser fra
enkelte særforbund som selv har systemløsninger og tilbyr medlemshåndtering for sine idrettslag.
NIF i dialog med Golfforbundet om integrasjon og synkronisering av medlemmer registrert i golfbox
med idrettens sentrale registrer innen samordnet rapportering og søknad skal gjennomføres i 2017.
I tillegg jobbes det sammen Kampsportforbundet og Luftsportforbundet om nye systemløsninger
eller utvidelse av eksisterende idrettssystemer, slik at disse kan opprettholde sine tilbud om
medlemsadministrasjon for idrettslag som er medlem av forbundet. Det er lagt en plan for hvordan
man skal sørge for at idrettslag tilknyttet disse to forbundene skal kunne overholde en elektronisk
rapportering av medlemstall pr. 31.12.2016.
For idrettskretsene medfører dette at man ikke trenger å følge opp idrettslag tilknyttet golf,
kampsport og luftsport med tanke på å ta i bruk elektronisk medlemsregister - da dette vil bli
håndtert mellom NIF og forbundene sentralt. Det kan tilkomme ytterligere særforbund med samme
behov, og idrettskretsene vil da bli holdt orientert.
Den rapporten som idrettskretsene henter ut fra SportsAdmin for å minne idrettslag om å ta i bruk
KlubbAdmin, eller en av de godkjente kommersielle løsningene, er i dag mangelfull på særidrettslag
knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Denne rapporten vil bli oppdatert i løpet av kort tid.
Inntil videre kan idrettskretsene avvente å følge opp disse idrettslagene.
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