
Januar Februar
Vinterferie: 25.-

Mars
-5.

April
Påske 8.-17. Mai Juni Juli August September Oktober

Høstferie 7.-15. November Desember

Sjekke tilskudds-
portalen for 

foreninger og lag

01.02. 
Tilskudd fra Tasta 

Bydelsutvalg 
søknadsfrist

05.04.
Kommunale 

driftstilskudd / 
lokale aktivitets 
midler (LAM) 
søknadsfrist

15.08.
Moms 

kompensasjon 
søknadsfrist

01.09. 
Tilskud fra Tasta 

Bydelsutvalg 
søknadsfrist

01.11.
(partallsår) 

Salg og reklame-
rettigheter på 

idrettsanlegget 
(kiosk, skilt) 
søknadsfrist 

01.12. 
Tilskudd til 
barne- og 

ungdomsekretær 
Stav komm. 
Søknadsfrist

Sjekke 
"søke midler"

15.04.17
Jenter i fokus 

Stav. Idrettsråd 
13-17 år 

søknadsfrist

01.09.
Overskuddet fra 
Norsk Tippings 
spillterminaler i 

bingohaller, Belago
søknadsfrist

19.12.
Tilskudd til 

administrativ 
stilling 

i idretteslag 
søknadsfrist

30.04. 
NIF samordna 
rapporterings

frist

30.04.
Idrett+ (HC lag)

søknadsfrist

Eckbos Legat ingen 
søknadsfrist

19.03. 
Sparebank-

stiftelsen 
SR-Bank 

søknadsfrist

01.04. 
Danske Bank 
Engasjement 
søknadsfrist

01.04. 
Sparebanken Vest 

støtte 
søknadsfrist

Røde fjærs Lions 
(ca. hvert 5. år)

 Verving av 
medlemmer til 
scoringsklubb

2017
Plan for 

sponsorarbeid
(daglig leder)

Vårrengjøring av 
Rogaland

Oppstart av 
Digitalisering av 

bilder
for siste 5 år 
2016 - 2012

Faktura 
scoringsklubb

Vår

Verving av 
medlemmer til  
scoringsklubb

KM HC
Randaberg-

hallen
frivillige

Faktura 
scoringsklubb

Høst

Førjul
HelgøMeny
14-åringer

Julelotteri 
(loddbøker)

FIKS 
12-åringer
oppdateres

Medlemslister
oppdateres

Medlemslister
oppdateres

30.04.
Synkronisering 
Medlemsnett, 

FIKS, KlubbAdm

FIKS
trenere, ledere

oppdateres

FIKS
trenere, ledere

oppdateres

FIKS
trenere, ledere

oppdateres

10.04.17
(Etter Årsmøte)

Medlemskontingent
Faktura sendes 

12.05.17
Medlemskoningent

Første purring

30.04.17
Medlemskontingent

Betalingsfrist

Dato?
Medlemskontingent

Siste purring 
Varsel til lagene

FIKS 
Kvalitetsklubb

kvalitetsklubb
ansvarlig

FIKS 
Egenmelding
(kun 2017)

FIKS
Egenmelding 

Legater
daglig leder

Dugnader/ 
Sponsorarbeid/
Digitalisering av 

bilder
daglig leder / 

markedsansvarlig /
styret /

medlemmer

Medlems-
registrering/
Kontingent

daglig leder / medlemmer

Tilskudd
Stav kom / 

Bydelsutvalg/ 
Idrettsrådet / NIF

daglig Leder

Årshjul  - VBK 2017 (09.05.17)
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Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
15.01.

Ungdomslag
10.02.

Barnelag
01.12.

Seniorlag 

15.12.
Elitelag

31.12.
 Kvia serien

Treningsoversikt 
til trenere/ ledere

(2017)

Helgeaktivitet 
Randaberg-

arena 
Høst

01.11. 
Innetrening gymsaler 

skole søknadsfrist

Treningsoversikt 
settes opp

(daglig leder)

Helgeaktivitet 
Randaberg-

arena 
Vår

Trenings-
oversikten  

kvalitetsikres
(sportslig utvalg)

Treningstider
Randaberg-

hallen

Treningsoversikt 
til trenere/ ledere

10.01.17
Lansering av NFF 

kvalitesklubb 
nivå 1

Starte 
organisering av VBK 

dag

15.03. 
TINE 

fotballskole
søknadsfrist
(daglig leder)

22.04.17
VBK i Folketoget
Påmeldingsfrist
(daglig leder)

17.05.
VBK

 i folketoget

10.06.17
Vi heier på Norge

Landskamp /
17.06.17

Rapport til NFF

FFO fri 4 uker i juli

18.-20.08.17
TINE fotballskole

(6-14 år)

16.09.17
VBK dag

KM HC / 
Norsea cup
Randaberg-

hallen

03.11.17
Trener og 

ledersamling

19.01.17
Kick off hos 
Intersport

Tasta senteret

06.03.17
FFO 

Start drift VBK

19.04.17
Rekrutteringsdag 

6 år (2011)

13.06.17
Vi heier på Norge

Landskamp /
20.06.17

Rapport NFF

30.08.17
Rekrutterings-dag

5-6 år 
(2010-2011)

(Ikke 2017)
Merketagnings

dag

Kvia serien 
Jan - Mars

Skaffe 
bussavtale til 

sommercup og 
A-lag herrer
(daglig leder)

17.03.17
Vaulen Vårcup

påmeldingsfrist (via 
daglig leder)

22.-23.04.17 
Vaulen Vårcup 

(barn)

01.05.17
Dana Cup

påmeldingsfrist
(via daglig leder)

24.-28.06.17 Sør 
Cup 

(barn)

24.-29.07.17 
Dana Cup 
(ungdom)

03.-06.08.17 
Vildbjerg Cup 

(ungdom)

27.-29.10.17 
Trollcup 

(ungdom)

Sør Cup
påmelding 

via daglig leder

15.05.17
Vildbjerg Cup

påmeldingsfrist
(via daglig leder)

Nye trenere / 
lagledere

søker
 politiattest

Nye trenere / 
lagledere

søker 
politiattest

Senest 12.05.17
Foreldre som 

overnatter med laget 
må søke politiattest

Senest 12.06.17
Foreldre som 

overnatter 
med laget 
må vise 

politiattest 
til daglig leder 

Nye trenere / 
lagledere 

søker 
politiattest

Årets tema  
presentasjon 

Forsikringsinfo 
på hjemmesiden

(daglig leder)

Politiattester
status / revisjon

(fair play/ 
kvalitetsklubb

ansvarlig)

Politiattester
status / revisjon

(fair play/ 
kvalitetsklubb

ansvarlig)

Politiattester
status / revisjon

(fair play/ 
kvalitetsklubb

ansvarlig)

Medarbeider
samtaler
styreleder/

daglig leder/
FFO leder

Medarbeider-
samtale med 
- daglig leder
- FFO leder

Oppfølgings-samtale 
med

- daglig leder
- FFO leder

Trygge rammer
fair play /

kvalitetsklubb
ansvarlig /

daglig leder

Inne og ute 
treninger
daglig leder / 

sportslig utvalg

Påmelding
Serien

daglig leder

Turneringer
2-3 pr år pr lag
daglig leder / 
medlemmer

Arrangement /
17. mai / FFO

daglig leder / 
medlemmer
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Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Rekruttering
til verv 

(styret, komiteer, utvalg)
valgkomite /

styret

Innstiling verv
- styre

- kontrollkomite 
(valg komite)

Innstilling verv
på hjemmeside
(daglig leder)

Valg
(medlemmer)

Oversikt  verv
som mangler 

(styret)

Status verv / 
videre plan

(valg komite)

Liste over 
potensielle 
kandidater

(valg komite)

Potensielle 
styre-

medlemmer 
meldes på  lederkurs

(daglig leder)

Oversikt 
utgående verv

- Styre
- Kontrollkomite

- Valgkomite

Oppdatert liste over 
potensielle 
kandidater 

til styret
(valg komite)

Årsberetning
styret /

sportslig utvalg /
lag/trinn /

FFO leder /
daglig leder

Årsberetning 
- medlemmer i 
sportslig utvalg 

Årsberetning
- styremedlemmer

- daglig leder
- FFO leder

VBK årsberetningen 
sammenstilles til 

styremøte/
Legges ut på 
hjemmesiden

Årsberetning 
- avd. / lag / trinn 

Årsregnskap 
ferdigstilles

(økonomians. / 
daglig leder)

Årsregnskap 
godkjennes

(styret /
medlemmer)

Innspill til 
Årshjul

(sportslig utvalg)

Oppdatere
Årshjul for 

kommende år
(styret)

Budsjett ferdigstilles
(styret /

daglig leder) 

Budsjett godkjennes 
(styret/

medlemmer)

Budsjett 
innspill
(styret)

Budsjett 
forslag

(økonomiansv. / 
daglig leder)

16.02.17
1 mnd før Årsmøte

Årsmøte
innkalling

02.03.17
2 uker før Årsmøte

Innstilling
- Styreverv

- Kontrollkomite
- Valg komite /

Frist 
forslag til saker

09.03.17
1 uke før Årsmøte

Saksdokumenter 
legges ut på på 
hjemmesiden

16.03.17
Innen mars  
Årsmøte

Styremøter
styret /

avd. ledere

10.01.17
Styremøte 

2. tirsdag i mnd 

14.02.17
Styremøte

2. tirsdag i mnd

07.03.17
Styremøte

2 dager før saksdok. på 
hjemmesiden 

04.04.17
Styremøte

tirsdag før påske

09.05.17
Styremøte

2. tirsdag i mnd

13.06.17
Styremøte

2. tirsdag i mnd

Styremøte
1 gang i mnd

Styremøte
1 gang i mnd

Styremøte
1 gang i mnd

Styremøte
1 gang i mnd

Styremøte
1 gang i mnd

10.-11.03.17
Møte kretsen 
Kvalitetsklubb

Fagdag

06.06.17
NFF Jenteforum

Gjennomgang av 
NFFR Årsrapport

(styret)

11.03.17
Kretsting

24.-25.03.17
Lederkurs styret

20.-21.10.17
Stavanger

Lederkurs styret

22.03.17
Årsmøte i 

Idrettsrådet

Årsmøte
daglig leder / 

styret/
sportslig utvalg /
valgkomiteen,/ 

medlemmer

Årshjul /
Budsjett /

Årsregnskap
økonomiansvarlig /

daglig leder /
styret

Eksterne 
Kurs / 

Fagdag / 
Møter
styret /

kandidater til styret /
daglig leder



Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Møte Sportslig 
Utvalg

sportslig leder

21.02.17
Møte 

Sportslig Utvalg

06.04.17 
Møte 

Sportslig Utvalg

24.05.17
Møte 

Sportslig Utvalg

23.08.17
Møte 

Sportslig Utvalg

25.10.17
Møte 

Sportslig Utvalg

06.12.17
Møte 

Sportslig Utvalg

Trenerforum
Treneransvarlig

(min 3 møter pr år)

21.03.17
Trenerforum #1

Saksliste se 
Klubbhånd-

boken

12.06.17
Trenerforum #2

Saksliste se 
Klubbhånd-

boken

07.11.17
Trenerforum #3

Saksliste se 
Klubbhånd-

boken

Sportsplan 
godkjennes 

(styret)

Sportsplanen
implementeres
(Trenerforum)

Sportsplanen 
oppdateres

(Trenerforum)

Sportsplanen 
gjennomgås

(sportslig utvalg)

Sportsplanen 
presenteres
for avd / lag

Sportsplanen 
presenteres 
for nye lag  i 

ungdomsavd.
(avd leder)

Sportsplanen 
presenters for
nyoppstartede 
lag i barneavd.

(avd. leder)

Sportsplanen 
presenters for 
nyoppstartede 
lag i barneavd. 

(avd. leder)

09.03.17
Ungdoms-

fotballkvelden

25.04.17
Barnefotball-

kvelden
2011 trinet + andre 

08.03.17
Klubbdommer

kurs
Alle 13 -åringer 

deltar

05.04.17
Klubbdommer

kurs
Alle 13 -åringer 

deltar

14.03.17
17.03.17
18.03.17

NFF grasrot 
trenerkurs del 4

20.04.17
Kurs i 

styrearbeid

Nye 
trenere/ lagledere på 

plass

Nye 
trenere/ lagledere 

på plass for 
nye årskull 

Nye 
trenere/ lagledere på 

plass for 
nye årskull

Sesong-
oppstartsmøte for 

avdelingene / lagene
Saksliste se 

Klubbhåndboken

Sesong-
oppstartsmøte for 

avdelingene / lagene
Saksliste se 

Klubbhåndboken

Planleggings-
møter for 

avdelingene
Saksliste se 

Klubbhåndboken

Årsavslutning 
for lagene - 
Saksliste se 

Klubbhåndboken

Dato?
Etter oppstart 
av 5-6 åringer

Barnefotball-
kvelden 

for 2004 (5 år) 
og 2005 (6 år) 
trenere / ledere 

Avdelingsmøter/ 
lagmøter

(barn, ungdom, senior) 
trener / leder

Interne 
Kurs

sportslig utvalg /
trenere / ledere/

dommeransvarlig /
medlemmer /

styret

Sportsplan
styret /

sportslig utvalg /
trenere 
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