Årshjul for Feiring Idrettslag
Sist oppdatert 31. august 2020
MÅNED
JANUAR

DATO

OPPGAVE

01.
midten
15.
15.

Flaggheising
Allidrett: Planleggingsmøte før årsmøte
Frist for å søke sponsormidler fra Totens sparebank
https://www.herfordeg.no/sponsorvirksomhet/
Fotball: Påmeldingsfrist seriespill for lag 10 år og eldre
Fotball: Planlegge sesongen
Skigruppa: Oppstart skitrening for de minste
Eidsvoll idrettsråd har møte med alle klubbene
Flaggheising
Frist for hovedstyret og grupper til å gi valgkomite oversikt over de som ikke ønsker gjenvalg og foreslå nye kandidater
Hovedstyret: Utsending av faktura for medlemskontingent

21.
31.
slutten

LENKE/INFO

FEBRUAR
01.
06.
06.
midten
ca 22.

Søknadsfrist Sparebankstiftelsen
https://www.sparebankstiftelsen.no/no
Søknadsfrist spillemidler til utstyr
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/spillemidler-til-utstyr/
Flaggheising
Sykkel: Møte med alle gruppene, planlegging av dugnad/mannskap/løypevakter
Fotball: Søknad om draktsett Coop
https://coop.no/sponsorvirksomheten/draktkampanje/
Frist for undergrupper til å levere årsberetning og budsjett til hovedstyret
Skigruppa: skisamling på fjellet
Skigruppa: arrangerer vår del av Ski-/Eidsvollkarusellen
https://eidsvollkarusellen.no/ski.html
Hovedstyret: Innkalling til årsmøtet
Hovedstyret: Sende ut/offentliggjøre sakspapirer til årsmøtet

MARS
01.
01.
15.
ca 10.

ca 31.

Søke Avinor om sponsormidler
https://avinor.no/konsern/flyplass/oslo/miljo-og-lokalsamfunn/sok-om-stotte/
Fotball: Påmeldingsfrist seriespill for lag opp til 9 år
Fotball: Påmelding av lag til 3'er-serie
Søknadsfrist Totens Sparebanks gaveutdeling
https://www.gaveutdelingen.no/.
Årsmøte
Allidrett: Planleggingsmøte fram mot sommer, med nye gruppemedl.
Fotball: Organisere utstyrskveld med tøy-leverandør
Fotball: Sesongplanleggingsmøte
Årsmøte Eidsvoll idrettsråd
Allidrett og skigruppa: Møte for å planlegge Terrengkarusellen og evaluere Skikarusellen (Eidsvoll-samarbeidet)
Oppdatering av politiattester
Fornye avtaler med faste sponsorer (hvert 3. år)
Sponsortreff Totens Sparebank - "oppmøteplikt"
Sykkel: Kursing av vakter (løypevakter trenger ikke, stasjonære vakter trenger kurs)

APRIL
ca 01.
12.

30.

Hovedstyret: Søke om kommunal støtte
Sykkel: Annonsering av Mjøsa rundt, bestille startnummer, toaletter, sanitet
Flaggheising
Fotball: Foreldremøter for lagene
Fotball: Dugnad på anlegg/bane
Hovedstyret: Idrettsregistreringen og momskompensasjon

MAI
01.
01.
08.
17.
slutten
31.

Fotball og evt andre: Frist for søknad om halltid i Minnesundhallen
Sykkel: Gj.gå skilter, avtale servicebiler, annonsering
Flaggheising
Flaggheising
Flaggheising
Fotball: Gjennomføre trenerforum
Trim og tur: Premieutdeling etter skiturer og 12-topper
Flaggheising
Sykkel: Innkjøp av mat til MR, kjøkken og matstasjoner

JUNI
ca 07.
07.

Mjøsa Rundt
Flaggheising
Sykkel: Evaluering av Mjøsa rundt
Allidrett: Sesongavslutning for treninga
Allidrett: Terrengkarusellen arrangeres i Feiring (Eidsvoll-samarbeidet) https://eidsvollkarusellen.no/Lop.html

04.
20.
29.

Flaggheising
Flaggheising
Flaggheising

JULI

AUGUST
19.
ca 28.

Allidrett: Planleggingsmøte treninger fram til jul
Flaggheising
Sykkel: Dato for neste års Mjøsa rundt/oppdatering hjemmesider etc
Åneskøl opp
Søknad til kommunen ang midler fra Frivilligsentral/Frisklivssentral (normalt 10.000 kr)
Hovedstyret: Ta initiativ til å avvikle idrettsmerket for dem som ønsker det
Fotball: Kontakt med skolen for gjennomføring av Trygge rammer-tema
Fotball: Sende ut info om tilbud for nytt årskull

SEPTEMBER
01.
15.

Søknadsfrist Sparebankstiftelsen
Søknadsfrist Gjensidigestiftelsen
Hovedstyret: Oppdatering av klubbhåndbok, årshjul og utstyrslista
Sykkel: Gj.gang av løypa/omkjøringer etc

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte
https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Sykkel: Søknader til SVV, politi og kommuner, åpne for påmelding

Minimum 4 mnd før rittdato

OKTOBER

NOVEMBER
Fakturering av sponsorer?
Skigruppa: Dugnad i lysløypa
DESEMBER
midten
25.

Allidretten: Juleavslutning
Trim og tur: Ut med info om vinterens skiturer
Fotball: Påmelding til dommerkurs for rekrutteringsdommere tidlig i januar
Flaggheising

NB: Oversikt over andre økonomiske støtteordninger for idrettslag: https://www.klubben.no/tips/støtteordninger
Mjøsa Rundt: vi lager et eget årshjul (hør med Frode Hansen)
Fylle inn mer detaljert datoer for planlegging av årsmøte

Oppgaver etter årsmøtet
Oppdateringer av organisasjonsfakta - (ny leder, verv, roller, klubbens funksjoner)
Lage faktureringsgrunnlag, fakturere medlemskontingent
Brønnøysundregisteret og frivillihetsregisteret
Registrere endringer av klubbensfunksjoner i klubbenonline
Innsending av lovendringer til idrettskrets
Oppdatering organisasjonsplan
Hjemmesiden oppdateres
Prokura banken oppdateres
Underslagsforsikring
1.styremøte etter årsmøtet
Gjennomgang av klubbstyrets ansvar og oppgaver
Forventingsavklaring og styrets oppgaver
Forventningsavvklaring styre og undergrupper
Utarbeidelse av møteplan
Se på muligheten for at nye og gamle styret deltar i fellesmøte/overlevereing

