
Års hjulet 2018 – Tveter Idrettslag 
 
Januar 
- regulere leieinntekter Barnehage, 01.01, på grunnlag av konsumprisen pr. 15.november året før. 
- levere regnskap til revisor. 
- alle trenere må melde inn til styreleder hvilke lag som skal meldes på denne sesongen. 
- sette opp dager/dato fro byttedager og bestillinger av nye dresser. 
- sjekke og purre opp betalinger vedrørende påmelding Vintercupen. 
- bestille førstehjelpskurs før seriestart, hjertestarter. 
- sende ut info til skoler og barnehager om vårt fotballtilbud. 
 
Februar 
- legg inn annonse for årsmøte 3 uker før årsmøte skal avholdes. 
- melde på lag til årets sesong, frist 15.02. 
- avholde dager med bytte av utstyr og bestille nye treningsdresser. 
- årsberetning skal være levert av alle lag – skrives av foreldrekontaktene, frist 15.02. 
- sende ut fakturaer til progamsponsorer Vintercupen. 
- oppdatere alle spillere med info, med bl.a. faktura adresse – info på egen ark pr. spiller. 
 
 
Mars 
- årsmøte i styret senest 31.03. 
- treningsavgift og kontingenter skal sendes ut med forfall 15.03 
- bestille fotograf for fotografering av lagene. 
- idrettsrådets årsmøte – møte med representant fra klubben. 
- søknadsfrist for kommunale og statlige driftsmidler, frist 1.april. 
 
April 
- lagledermøter skal avholdes før seriestart. 
- sette av tid til fotografering av lagene. 
- dugnad Tveterhytta. 
- lage en annonse på Facebook vedrørende støttemedlemmer og grasrotandelen. 
- rapportering av medlemmer til idrettsforbundet, frist 30.april. 
- søke om momskompensasjon – for alle lag med omsetning under 5 mill, frist 30.april. 
- søknadsfrist for treningstid i kommunale anlegg, frist 15.april. 
 
 
Mai 
- regnskapsrapportering til lotteri- og stiftelsestilsynet, frist 1.juni. 
Juni 
- søke om å avholde Vintercup i Sportsadmin. 
- sommeravslutning for alle lag – betales av klubben(se eget skriv). 
 
Juli 
 
August 
- første møte til Vintercupen. 
- lagledermøte. 
- søke legater angående kunstgress. 
- sende ut info til skoler og barnehager om vårt fotballtilbud. 



 
September 
- søke om LAM-midler, frist 15.september. 
- søke om spillemidler anlegg, frist 15.september. 
- møte angående XL-Vintercup. 
- samle inn drakter. 
- dugnad Tveterhytta. 
 
Oktober 
- sende ut påmelding til Vintercup. 
- betale ut laghonorar til alle lagene – føres på eget ark som brukes som bilag. 
 
November 
 
Desember 
- sende faktura til hovedsponsor XL-bygg, med betalingsfrist 20.januar. 
- betale ut styrehonorarer – føres på eget ark som brukes som bilag. 
- melde på Tveter-lag til Vintercupen. 


