Årshjul for styret i idrettslaget.
Med direktelinker hvor du finner mer detaljert informasjon.
1) Januar
a) Idrettsregistrering - medlemstall og aktivitetstall, frist 31. januar.
i) Grunnlag for fordeling av Lokale aktivitetsmidler og kommunale midler og ev. andre tilskudd
ii) Klubbadmin. Oppdater medlemsregisteret i forhold til idrettsregistreringen.
2) Februar
a) Forberedelser til årsmøtet. Innkalling og saksliste sendes ut til medlemmene 1 mnd før
b) Valgkomiteen, revisorer, kasserer bør snart være klar med sine saker til årsmøtet.
3) Mars
a) Årsavgift til Frivillighetsregisteret – betaling ca 15. mars. Må være betalt for å få Grasrotmidler og momskompensasjon.
b) Frist for innsending av mva-oppgave er 10. mars.
c) Oppdatere Brønnøysundregisteret og rettigheter i banken etter årsmøte.
4) April
a) Momskompensasjon – søknad innen 1. mai for investering (idrettsanlegg) og innen 15. august for drift.
b) Årsmøtet i Lier Idrettsråd. Gjennomføres vanligvis i april hvert år.
c) Søknadsfrist Jordbæreventyret.
d) Sende krav om betaling av medlemskontingent til Sylling IF.
e) Søke om halltid
f) Avholde eventuelt førstehjelpskurs
5) Mai
a) Påmelding til seriespill i vinteridrettene (mange idretter har påmelding i mai)
b) Frist for søknad om støtte fra Hovedstyret (1. mai).
c) Årsfest
d) Oppfølging av sponsoravtaler

6) Juni
a) Søknadsfrist Lotteritilsynet er 1.juni og 15. oktober
b) Purring av utestående medlemskontigent.
c) Fakturerer sponsoravtaler.
7) September
a) Søknad om Spillemidler til utstyr – kan søkes av klubber og idrettskoler, søkes elektronisk vanligvis fra slutt sept.
b) Frist for søknad om støtte fra Hovedstyret (1. september).
c) Purring av utestående medlemskontigent.
8) Oktober
a) Påmelding til seriespill i sommeridrettene (mange idretter har påmelding i oktober/november)
b) Brannkurs i Syllinghallen for nye trenere.
9) November
a) Klubbens valgkomitè bør nå innkalles til styret for forberedelser til årsmøtet neste år.
Hele året
10) Politiattest – styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for IL. Oppdateres ca hvert 3. år
11) Støtte til Idrettsskole for barn/ungdom – støtte til oppstart og videreutvikling – søknad hele året, løpende
12) Medlemsregisteret skal holdes oppdatert hele året.

