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Tidspunkt/frist Aktivitet Detaljer Ansvarlig
Januar-februar Årsregnskap og budsjett Sjekke inn og ut av konto. Legge inn i poster på regneark. Se 

skjema for tidligere år.
Økonomiansvarlig/Styreleder

Januar-februar Invitasjon til Hafrsfjord Open + sponsor 
søknad

Tidligere sponsorer: National Oil Well, Acergy, SR Bank, Visco, 
Blueback, Shell. Involver seniorspillere for å skaffe penger.

Styreleder / 
turneringsleder/styret

Søknadsfrist senest 2 uker før 
første aktivitetskveld, 
vårtermin

Søknad om tilskudd til aktivitetskvelder Fyll ut skjema fra kommunen. Kontakt leder for fritid og kultur. 
http://www.sola.kommune.no/artikler/rusfrie-helgearrangement

Styreleder/Styremedlem

Søknadsfrist 1. april Søknad om driftstilskudd fra Sola kommune. Vedlegge årsmøteprotokoll, innkalling, årsmelding, årsregnskap, 
budsjett og medlemsoversikt. Se 
http://www.sola.kommune.no/driftsstotte

Styreleder

Januar- mars Sende ut medlemskontingent Avgift bestemmes under årsmøtet Styreleder/styret

Innen utgangen av mars Årsmøte Sende innkalling minst en måned før Styreleder

Søknadsfrist april Søknad om turneringer neste sesong Sendes turneringskomiteen ved NSqF Styreleder/styret

Rapporteringsfrist august Rapportere totale driftskostnader for 
momskompensasjon

Sendes elektronisk til www.sportsadmin.no. Brukernavn: 1490081
Passord: PLJFDAyvt

Styreleder

Søknadsfrist august Lokale aktivitetsmidler (LAM) Fyller ut skjema sendt fra idrettsrådet. Vedlegge årsmøteprotokoll, 
innkalling, årsmelding, årsregnskap, budsjett og medlemsoversikt.

Styreleder

August Aktivitetsplan høst/bestill baner hos 
Toppform

Treningstider, antall baner, trener oppfølging Styreleder/trener

Søknadsfrist senest 2 uker før 
første aktivitetskveld, 
høsttermin

Søknad om tilskudd til aktivitetskvelder Fyll ut skjema fra kommunen. 
http://www.sola.kommune.no/artikler/rusfrie-helgearrangement

Styreleder/Styremedlem

August/September Invitasjon til Hafrsfjord Cup + sponsor 
søknad

Tidligere sponsorer: National Oil Well, Acergy, SR Bank, Visco, 
Blueback, Shell. Involver seniorspillere for å skaffe penger.

Styreleder / 
turneringsleder/styret

September/Oktober Hafrsfjord Cup gjennomføring Påmelding, T-shirts, premier, mat, kafe, bankett, overnatting, se 
eget skriv.

Styreleder / 
turneringsleder/styret

November Meld fra til kommunen om NM medaljer marianne.evensen@sola.kommune.no og 
oddbjorn.fiska@stavanger.kommune.no

Styreleder

Frist 15. desember Tilskudd kurs og materiell basert på 
driftstøtten fra gitt av kommunen i juli

Original faktura sendes marianne.evensen@sola.kommune.no. 
Tilskudd kurs og utstyr/materiell utbetales på basis av 50% av 
legitimerte utgifter.

Økonomiansvarlig

Desember Aktivitetsplan neste vår, bestille baner fra 
Toppform

Treningstider, antall baner, trener oppfølging Styreleder/trener

Når som helst Tilskudd til store arrangement, NM, EM Søknad: marianne.evensen@sola.kommune.no, med budsjett over 
arrangementet, deltakerantall, turneringsplan

Styreleder/Økonomiansvarlig

Løpende aktiviteter:

Løpende Oppdatere medlemsliste Adresse, fødselsdato, e-mail, betalingsoversikt Økonomiansvarlig/styreleder

Løpende Reisestøtte til turneringer Spillere må søke om støtte fra klubben via email el. Behandles i 
styret.

Styreleder/Økonomiansvarlig

Løpende Oppdatere regnskap Inn og ut av konto føres inn på regneark. Følger skjema for 
tidligere år.

Økonomiansvarlig

Løpende Oppdatert drop-in oversikt til Toppform Tlf: 
51 64 89 02

heidi@racket.no Økonomiansvarlig

Løpende Hente post Økonomiansvarlig/styret

Løpende Søke etter sponsor Sjekk internett, gavefond, kontakt mot bedrifter Styreleder/styret
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