
Informasjon til Særforbund og idrettskretser  
Dato for utsendelse 30. mars 2022 
 
 

Samordnet søknad og rapportering 2022 informasjon og tidsplan  

   

1. april  Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjonen åpnes.  
https://ka.nif.no/JointReporting  

1. april  Informasjon om samordnet rapportering sendes fra NIF til alle idrettslag 

5. april  Webinar for idrettslag om samordnet rapportering 
Webinar samordnet rapportering 2020 kl 20.00 – 21.00 

20. april  E-postvarsel/påminnelse til idrettslag som ikke har startet registrering 

30. april  Frist for rapportering. Samordnet rapportering stenger 

    

Perioden  
1.- 31. mai  

Idrettskretsene og særforbundene kan starte oppfølging av idrettslag som ikke har 
rapportert. Samordnet rapportering vil fortsatt være åpen for idrettslagene frem til 15. 
august.  
 
Idrettskretser kvalitetssjekker medlemstall og aktivitetstall.   
Særforbund og idrettskretser kontakter idrettslagene og veileder hvordan de skal 
gjennomføre rapporteringen.  
 
Som siste mulighet kan særforbund/idrettskretser tildele seg selv rettigheter i et 
idrettslag for å gjennomføre rapporteringen for dem. Veiledning for rettigheter  

1. juni NIF tar ut medlems- og aktivitetstall for analyse og statistikk. Tallgrunnlaget publiseres 
til NIFs årsrapport. Tallene kan uthentes før, i Power BI (forutsetter lisens), så fort 
idrettskretser og NIF er ferdig med analyse og korrigeringer.  

15. august   Søknad om momskompensasjon på varer og tjenester stenger. Samordnet 
rapportering i KlubbAdmin stenger for i år. 

  

  

Idrettslagene plikter å rapportere en del nøkkelopplysninger om idrettslagets drift. Antall 
betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, total omsetning, oppdaterte styreverv, 
signert årsrapport fra siste årsmøte m.m.  
 
Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall også i år. Den manuelle 
registreringen er planlagt at skal fases ut, og registrering av dette automatiseres. Grunnlaget 
for medlemstallene som presenteres for idrettslagene, baserer seg på betalende 
medlemmer. https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/sporsmal-og-svar/rapport-
medlems--og-aktivitetstall/ 
 
  
Idrettslagene kan samtidig som de rapporterer også søke om momskompensasjon på varer- 
og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.  

https://ka.nif.no/JointReporting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZmYWU4ZjAtMTgwYi00ZDk3LTg1YWYtODdlY2I2MGNkZmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%222fb6e760-653f-43ad-926c-3bb1ee371ba2%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://www.idrettsforbundet.no/digital/sportsadmin/brukerveiledninger/funksjoner-i-sportsadmin/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/sporsmal-og-svar/rapport-medlems--og-aktivitetstall/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/sporsmal-og-svar/rapport-medlems--og-aktivitetstall/


Barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg vil 
bli påkrevd registrert for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det 
her: barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig , valgkomite og kontrollutvalg 

  
 
Særforbundsspørsmål 
Særforbund kan innhente svar på spørsmål til grupper for særidrett igjennom samordnet 
rapportering. Spørsmålene må være klare før 31. mars 2022 kl 23.59.  
 
Alle særforbund bør gjennomgå sine spørsmål. Tidligere stilte spørsmål vises så lenge de 
ligger aktive. Videoveiledning ligger her: NIF Digital 
 

 
Medlemstall og aktivitetstall 
Se utfyllende regler om hva som skal rapporters til NIF her: Utfyllende regler  
  
Se våre informasjonssider om Samordnet rapportering. 
https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/ 
 
Ta kontakt med NIF Digital Support ved spørsmål knyttet til dette. 
 
NIF ber om at særforbundene orienterer sine særkretser og regioner om denne tidsplanen.  
  
  
  

Med vennlig hilsen  

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité  

  
  

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/valgkomite/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/klubbokonomi/regnskap-revisjon/
https://youtu.be/DHde14_Lkpw
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/samrap/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/support--hjelp/

