Kom ihåg i:
Fyll i föreningens namn…
JANUARI
Skicka ut kallelse till årsmöte

ÅRSMÖTE

Hur det ska ske står i era stadgar.

Kassören lämnar bokföringen

DECEMBER

Revisorerna vill ha bokföringen och
årsredovisningen i god tid före årsmötet.

Göra klart redovisningen för året

Medlemsavgifter

Bokför klart samt sätt ihop en årsredovisning.

Rapportera Idrottslyftet

Rapportera aktiviteter inom Idrottslyftet som
genomförts under året.

Era medlemmars avgifter för kommande
föreningsår ska betalas.

Anmäl Allsvenska lag

FEBRUARI

Victoriafonden

Ansökningstiden öppnar i januari för projekt
som ska genomföras under höstterminen.

Ansökan om aktivitetsstöd (LOK)
Ska lämnas in i god tid via IdrottOnline.

Ny styrelse väljs

Styrelsen konstituerar sig samt gör en
planering över årets händelser. Planerar även in
årets mötesdatum.

NOVEMBER
Klubba budgeten för nästa år

Budgeten fastslås. Ta även fram förslag på
kommande års medlemsavgifter, kontrollera även
med distrikt och förbund att det inte blir någon höjning.

Idrottslyftet

Börja planera och håll utkik på ridsport.se

FÖRENINGSÅRET
Viktiga händelser under året, fyll på med egna.

MARS
Medlemsavgift

Ska betalas in till Svenska Ridsportförbundet.

Årsmöte

Ditt distrikts årsmöte. Var med och påverka
genom att delta.

OKTOBER

Victoriafonden

Stäm av med valberedningen

Ansökningstiden stänger. Rapportera aktiviteter
som genomförts under höstterminen.

Hur går det? Behövs det hjälp?

Lägg en budget för nästa år

Ta fram ett förslag på kommande års planering.

SEPTEMBER
Planera nästa verksamhetsår
Utvärdera befintliga verksamheter:
– vad ska vi fortsätta med
– sluta med
– börja med

Victoriafonden

Ansökningstiden stänger. Rapportera aktiviteter
som genomförts under vårterminen.

APRIL
Tänk på att det i varje kommun finns olika föreningsregister
som ska kompletteras och skickas in vid olika datum.
Det kan även vara lokala skrivelser som ska fyllas i och skickas in.
Fyll på med dem i årsplaneringen så att ni inte glömmer,
då en del kan vara förknippade med vite.

JUNI/JULI

MAJ

Valberedningen börjar arbeta

Lämna in skattedeklaration

I god tid bör valberedningen börja arbeta med
att se vilka nya medlemmar styrelsen behöver.

AUGUSTI
Ansökan om aktivitetsstöd (LOK)
Ska lämnas in i god tid via IdrottOnline.

Kommunens LOK-stöd
Stäm av rapporteringstider.

Victoriafonden

Ansökningstiden öppnar i juli för projekt som
ska genomföras under vårterminen.

Anmäl Allsvenska lag

Fyll i och lämna in skattedeklaration för
föreningen till skattemyndigheten.

Ridsportförbundets förbundsstämma

Vartannat år så sker den stora förbundsstämman.
Se till att anmäl och delta. Ditt sätt att påverka!
Information skickas ut i december året innan

Idrottslyftet

Ansökningstiden stänger.

