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 Innledning 

Organisasjonsplanen er Knaben og Fjotland IL sitt styringsdokument. 

 Ein god og tydelig organisasjonsplan, skal vera eit nyttig hjelpemiddel og styringsdokument for 
hovedstyret, undergrupper og klubbens medlemmer. Det er viktig at alle forplikter seg og tilstreber 
sine gjerninger og beslutningar etter denne organisasjonsplanen. 

 Organisasjonsplanen skal godkjennes som egen sak på kvart årsmøte (Jf. Idrettslagets lov §12). 
 

 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget: 
 Navn:    Knaben og Fjotland IL 
 Stiftet:   15.04.1947 
 Idrett:   Fleiridrettslag: Fotball, Ski, Skiskyting, Friidrett, Triatlon 
 Postadresse:   Krågelandsvegen 20, 4473 Kvinlog 
 E-postadresse:  post@kfil.no 
 Bankkonto:   3080 21 56754 
 Bankforbindelse:  Kvinesdal Sparebank 
 Internettadresse:  kfil.no 
 Organisasjonsnummer: 992100230 
 Klubbnummer i NIF:  KL10370003 
 Årsmøtemåned:  Mars 
 Klubbfarge:   Svart/kvit 

Medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF: 

 Registrert tilknytning til  Vest - Agder idrettskrets 
 Registrert tilknytning til   Kvinesdal idrettsråd 
 Registrert tilknytning til  Norges Fotballforbund 
 Registrert tilknytning til  Norges Skiforbund 
 Registrert tilknytning til  Norges Skiskytterforbund 
 Registrert tilknytning til  Norges Triatlonforbund 
 Registrert tilknytning til  Agder Fotballkrets 
 Registrert tilknytning til  Agder og Rogaland Skikrets 
 Registrert tilknytning til Agder Skiskytterkrets 

 

 Historikk 
Knaben og Fjotland IL blei stifta 1. januar 2017. Etter fleire tidlegare samtaler om samanslåing, kom 
medlemmar og styrene til Knaben IL og Fjotland IL i 2016 til at det var tid for ei samanslåing av dei to 
laga. Sjølv om det opp gjennom åra har vore skarp kniving klubbane imellom i både fotball og ski har det 
heile tida vore eit godt samarbeid der ein har hjelpt kvarandre med ulike arrangement. 

Knaben IL blei stifta på Knaben den 15. april 1947. Skisport var den største aktiviteten i laget, men både 
friidrett og fotball var naturlige aktivitetar sommarstid. Då gruvene på Knaben blei nedlagt i 1973 var det 
langrenn som etter kvart blei den dominerande idretten. Klubben har hatt fleire skiløparar som har gjort 
det godt både i kretsen og på nasjonalt nivå. Dei siste åra har det vore ei gruppe aktive veteraner som 
har representert Knaben IL i forskjellige meisterskap, tur- og langløp. 
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I 2003 blei skiskyting ei grein i Knaben IL og blei dei siste åra hovudaktiviteten blant dei yngste i laget. 
Det har vore frå 8 -15 aktive skiskyttarar kvart år som har delteke både på krets- og nasjonalt nivå. 

Knaben IL har klubbhus på Knaben, lysløype i Årlia i Austerdalen og rulleskiløype med skytebane ved 
stadion i Kvinesdal. I 2016 hadde Knaben IL ca. 200 medlemmar. 

Fjotland IL blei stifta 20.november 1969 på Kvinlog. Fotball har i alle år vore den største idrettsgreina, 
men både skisport og friidrett har hatt aktive utøvarar, kanskje mest på 70- og 80- talet. Klubben har hatt 
fotballag for både gutar og jenter i aldersbestemte klasser og fram til utpå 2000-talet òg seniorlag for 
menn. Dei siste åra har diverse trimaktivitetar vore populære blant klubbens vaksne medlemmar. 
Klubbens skirenn har hatt god deltaking i alle år, men det har elles dei siste 20 åra ikkje vore noe 
organisert skisatsing. 

Fjotland IL har alle sine anlegg på Kvinlog. Klubbhus, lysløype, 2 fotballbaner, ballbinge og 100m 
springebane. I 2016 hadde klubben ca. 280 medlemmar. 

 
 Idrettslagets formål 

 Knaben og Fjotland IL skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

 Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd 
 Alle våre idrettslige aktiviteter skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet 
 Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 
 Idrettslagets viktigste målgruppe er barn og unge som ønsker å drive med idrett, men vi vil så godt 

det lar seg gjere, ivareta eldre utøvers interesser 
 

 Verdigrunnlaget 
 Treningsglede, samhold og mangfold 

 

 Hovedmål 
 Etablere og organisere klubben som ein heilhet, både på administrativt og medlemsnivå 
 Økt aktivitet i alle undergrupper 
 Helårsløype ski/ rulleski 
 Flerbrukshall 

 
Delmål 
 Rekruttere – og beholde medlemmer 
 God på informasjon gjennom heimeside og Facebook 
 Økt foreldreengasjement 
 Ingen spesialisering av utøvere før etter fylte 12 år 
 
Virkemiddel 
 Synliggjøre medlemsfordeler. 
 Presentasjon av idrettslaget på foreldremøte skulen 
 Kurs og utdanning 
 Alle undergrupper definerer sine egne mål, og tiltak for å oppnå måla. 
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ÅRSMØTET 

Hovedstyret 
Leder 

Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Valgkomité 
Leder 

Medlem 
Medlem 

Varamedlem 

Fotball 
Leder 

Sekretær 
Styremedlem 

Friidrett 
Leder 

Sekretær 
Styremedlem 

Ski 
Leder 

Sekretær 
Styremedlem 

 

Skiskyting 
Leder 

Sekretær 
Styremedlem 

Kontrollkomité 
Medlem 
Medlem 

Vara 
 

 
 

 Handlingsplan 

Mål Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Evaluering 

Handlingsplan for 
2020 basert på 
organisasjonsplan
ens hovedmål og 
verdier. 

Styremøte for 
Utarbeidelse av 
Handlingsplan for 
2020. 
Innhente 
undergruppenes 
mål. 

Leder 31.mars (før 
årsmøte 2020) 

 

Budsjett for 
gruppene 

Møte med 
undergruppene Leder 31. mars  

 

  
 |Idrettslagets organisasjon 
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 ÅRSMØTET 

 Årsmøtet er Knaben og Fjotland ILs høgaste myndighet 
 Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året innan utgangen av mars 
 Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes 
 Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene 
 Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut  

1. uke før 
 Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten 
 Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år 
 Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan 

klubben skal drives bør stille på årsmøtet  
 Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12 

 

 Styrets funksjon og sammensetning 
 Styret skal: 
 Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap, 

samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag 
 Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede 

idrettsmyndigheter 
 Stå for lagets daglige ledelse, og representere det utad 
 Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingenter o.a.), og fordele desse etter plan og godkjente 

budsjett. 
 Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for desse 

 

 Leder 
 Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger 
 Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet 
 Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene 
 Anviser utbetalinger sammen med kasserer, har tilgang til bankkontoer 
 Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne 

 

 Nestleder 
 Fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/ho 

kan rykke opp som leder på et seinere tidspunkt 
 Har definerte oppgaver på lik linje som ordinære styremedlemmer 

 

 Sekretær 
 Fører referat over alle styremøter og medlemsmøter, og arkiverer desse i perm 
 Sender ut referat på mail frå alle styremøter, til styret og ledere i undergrupper 
 Har ansvar for å skrive/sende søknader, bestille avisannonser for hovedstyret  
 Skriver årsmelding i samarbeid med leder, og er ansvarlig for å samle inn årsmelding fra 

undergrupper 
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 Kasserar 
 Henter post og sorterer, ansvar for alle fakturaer 
 Disponerer klubbens midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer 
 Betaler alle fakturaer etter anvisning fra leder 
 Sorterer alle betalte fakturaer i perm for levering regnskapsførar 1 gang pr. måned 

 

 Styremedlemmer 
 Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak, eks politiattest, GDPR. 

 
 Varamedlemmer 

 Får innkalling og møter på alle styremøter. 
 Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak, eks politiattest, GDPR. 

 

 Valgkomite 
 Har ansvar for personalmessig og funksjonellutvikling av klubben ved å rekruttere nye 

styremedlemmer etter nøye vurdering av medlemsmassen. 
 

 Revisor 
 Skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser 
 

 Grupper i fleiridrettslag 
Undergruppene sammensettes av leder, sekretær og styremedlem. 

Felles for alle gruppene: 
 Lage aktivitetsplan for året, og levere hovedstyret 
 Oppdatere medlemslistene kontinuerlig i klubbadmin 
 Utarbeide budsjett og levere til hovedstyret innen gitt frist 

 Sender info, innlegg o.l til webansvarlig 
 Ansvarlig for dugnad i forbindelse med gruppens aktivitet 

 
 Fotball 

 Arrangerer fotballtrening for aldersbestemte lag 
 Arrangerer fotballturnering miniputt – haust 
 Foreldremøter 

 
 Friidrett 

 Dametrim, herretrim 
 Triatlon 
 Arrangere Kyrkjevegsløpet årlig i mai 
 Arrangere Bukkerittet – på Knabendagen/utvandrefestivalen 
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 Ski 
 Ansvarlig for heilårs skitrening barn og unge 
 Ansvarlig for skirenn om vinteren 
 Registrere og ha oversikt på utøverlisens. Frist 30.september 
 Ha oversikt på eventuelle støtteordninger til utøvere, og levere info/betalingsinfo videre til 

hovedstyret/kasserer 
 Foreldremøter 
 Utøveravtale fra juniornivå 

 

 Skiskyting 
 Ansvarlig for heilårs trening for barn og unge 
 Ansvarlig for skiskytterrenn om vinteren, evnt. i samarbeid med annen klubb 
 registere og ha oversikt på utøverlisens. Frist  30.april 
 ha oversikt på eventuelle støtteordninger til utøvere, og levere info/betalingsinfo til hovedstyret 
 Våpenutleie, kjøp og salg skudd 
 Foreldremøter 
 Skiskytterskole 
 Utøveravtale fra juniornivå 

 
 

 Utvalg 
Kvar komite er ansvarlig for å utarbeida retningslinjer og vilkår for sitt område  
 Huskomite 
 Løypekomite 
 Banekomite 
 Busskomite 
 Hallkomite 
 Stadionkomite 
 Sponsorkomite 

 

 Medlemmer 
 Medlemskap i Knaben og Fjotland IL er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt 
 For å ha stemmerett og vere valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og 

ha betalt kontingent 
 Medlemskap i Knaben og Fjotland IL kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt 
 

 Anlegg 
 Lysløype Kvinlog og Årli 
 Fotball, - grasbane og kunstgrasbane på Kvinlog 
 Rulleskiløype 900 m,  v/Kvinesdal Stadion 
 Skytebane med 6 selvanvisere v/Kvinesdal Stadion 
 Klubbhus på Kvinlog og Knaben 
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 100 meters løpebane på Kvinlog 
 5 km tur og skiløype på Kvinlog 

 

 Arrangement 
 Knaben og Fjotland IL arrangerer fotballturnering for minispillere, kyrkjevegsløpet, bukkerittet, 

skirenn 

 
 Informasjon 

 Idrettslaget informerer medlemmer via nettsiden knabenogfjotlandil.no og facebooksiden Knaben og 
Fjotland IL 
 

 Økonomi 
 Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 
 Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
 Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 
 Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer. 
 Klubben har underslagsforsikring gjennom Agder Idrettskrets 

 Regnskap 
 Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til 

regnskapsloven.  
 Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som 

tilhører klubben inn på personlige kontoer. 
 Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. 
 Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør 

og kvitteringer for brukte penger. 
 En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få refundert det en har krav på.  

 

 Medlemskontingent 
 Kr 100 pr medlem 

 

Treningsavgift 

 a)   Barn/ungdom t.o.m 16 år Klubbnivå    150 kr 
b) Barn/ungdom t.o.m 16 år Kretsnivå    300 kr 
c) Ungdom/voksen fra 17 år Nasjonalt nivå 1000 kr 
d) Voksen   Trim    200 kr 
 

Støtteordninger aktive 

 KFIL har som mål å støtte aktive utøvere, forutsatt at det er økonomi i klubben. 
 Satser for kva som dekkes, vurderes årlig av undergrupper mht budsjett.  
 For å få dekket utgifter som junior og senior, må utøver har vore medlem i klubben i minst 

2 år. 
 Ved støtte, forventes det at utøver/foresatte deltar aktivt på ulike dugnadsaktiviteter. 
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 Reklame/Sponsoravtaler 
 Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten 

godkjennelse fra hovedstyret. 
 

 Utleie 
Klubben har utleige av klubbhus, telt og buss. Det er egne kontaktpersoner for dette, sjå heimeside. 

 
 Reiseregning 

 

 Regler for Knaben og Fjotland IL 

Retningslinjer for foreldre/foresatte 
 Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Knaben & Fjotland IL, men er du 

medlem følger du våre regler 
 Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 
 Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine. 
 Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel. 
 Lær barna å tåle både medgang og motgang. 
 Motiver barna til å være positive på trening. 
 Vis god sportsånd og respekt for andre. 
 Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om. 
 Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 
 Alt arbeid i laget skal vera i tråd med Norges Idrettsforbunds og Olympiske og Paraolympiske 

komitès lov 
 MOBBING ER IKKJE AKSEPTERT! 

Retningslinjer for utøvere  
 Gode holdninger 
 Respektere hverandre 
 Lojalitet mot klubb og trenere 
 Hjelpe hverandre 
 Følge klubbens regler 
 Stille opp for hverandre 
 Ærlig overfor trener og andre utøvere. 
 Godt samhold 
 Stå sammen 
 Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. 
 Vise engasjement 
 Gode arbeidsholdninger. 
 Stolthet av sin egen innsats. 
 Objektivt ansvar for miljø og trivsel. 
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 Utøvere plikter å følge Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske komitès lov 
 MOBBING ER IKKJE AKSEPTERT! 

 

Retningslinjer for trenere 
SOM TRENER I Knaben og Fjotland IL SKAL DU BIDRA TIL: 

• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
• Positive erfaringer med trening og konkurranse 
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
• At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
• Vær et godt forbilde 
• Møt presis og godt forberedt til hver trening 
• Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 
• Vis god sportsånd og respekt for andre 
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
• MOBBING ER IKKJE AKSEPTER 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 

 En målrettet plan 
 Progresjon i opplevelser og ferdigheter 
 Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
 Effektiv organisering 
 Saklig og presis informasjon 
 Kreative løsninger 
 Fleksibilitet ved problemløsning 

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 

 Mobbing og seksuell trakasseringer er ikkje akseptert blant foreldre, utøvere, trenere og 
medlemmer av klubben. 
 

 Alkohol 
IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot 
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g) 
2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt 
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte 
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  
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4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes 
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale 
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)  
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av 
sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å 
følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht 
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. 
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også 
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i 
Norge. 
Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i  alkohollovens § 9-2. All reklame for 
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid 
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. 
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.  
 

 Doping 
IDRETTENS HOLDNING TIL DOPING 
Idrettsutøvere og trenere i KFIL forpliktar seg til å arbeide for ein dopingfri idrett og følge dei 
bestemmelser som er gitt i Norges Idrettsfobund og Olympiske og Paraolympiske komitès lov, kapittel 
12 
Dei utøverane som konkurrerar på høgare nivå skal gjennomføra kurset  «Ren Utøver». 
 

 Politiattest 
 Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et 

tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med 
mindreårige menes barn og unge under 18 år. 

 Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 Desse må levere politiattest: Trenere, oppmenn og foreldre som er med på treninger, løp og 

turneringer som ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en 
for lite. 

Hva skal idrettslaget gjøre? 

 Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget 
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. 

 Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest 
idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. 

 Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo 
på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. Idrettslaget må fastsette hvilke 
oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 

 Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. 
 Den styreoppnevnte skal sende «bekreftelse på formål» til den aktuelle søker. Søknad  sendes 

elektronisk av søkeren med «bekreftelse på formål « som vedlegg. Attesten sendes fra politiet til 
den enkelte søker. 

 Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 
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 Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at 
attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

 Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har 
anmerkninger på attesten. 

 Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon 800 30 
630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no. 
 

 Dugnad 
Dugnadsarbeid i Knaben og Fjotland IL er med på å skape god økonomi, og godt samhold. 

 Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og 
foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke 
innføres som ”tvangsordninger”.  

 En kan også bruke dugnad til å gi medlemmer anledning til å jobbe inn utgifter til treningsleirer, 
turneringer og andre reiser. 
 

 Utmerkelser og æresbevisning 
 

 Årlige faste oppgaver 
Det må utarbeides årshjul for hovedstyret og egne årshjul for undergruppene. 

 

Måned Oppgaver Ansvarlig 

Januar 
 Skirenn 
 Skiskytterrenn 
 Brev innkalling 17.maikomiteer 

Skigruppe 
Skiskyttergruppe 
Sekretær 

Februar 

 Medlemskontingent 
 Aktivitetsavgift 
 Annonsering årsmøte. 

Invitasjon til Kvinesdal sparebank. 
 Budsjett til årsmøte 
 Årsmelding til årsmøte 

Hovedstyre og 
undergrupper 
 
 

Mars 

 Årsmøte 
Etter årsmøte: 
Send årsmelding til Kvinesdal 
sparebank 
og avisen Agder (Roy Harbakk) 

Leder 

April 

 Idrettsregistreringen: 
Medlemsregistrering 
Styreregistrering 
Momskompensasjon 

 

 

Mai 
 Sponsorer – faktura/følge opp 

kontrakter 
 Kyrkjevegsløp 

Sponsoransv. +kasserar 
 
Friidrettsgruppa 

Juni  Bukkerittet Friidrettsgruppa 

Juli    
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August    

September 

 Søknad kommunale midler 
 Fotballturnering 
 Skiskytterskule 

 

Sekretær 
Fotballguppe 
Skiskyttergruppa 

Oktober    

November 
 Basar 
 Oppdatering klubbadmin 

Skiskyttergruppa 
Hovedstyret 

Desember 

 Søknad gave bank 
 Søknad tilskudd 

17.maiarrangement 
 Oppdatere medlemslister i 

klubbadmin 
Hovedstyret ber undergrupper om 
å gjennomføre oppdatering 

Sekretær 
Sekretær 
Alle undergrupper 
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