
                                                                                                       

 

 

 

 

           

ÅRSHJUL 
 

Alle møter: 
Referat fra siste styremøte 
Status i grupper 
 
Siste halvdel februar - første halvdel mars: 
Beretninger for styret 
Regnskap for foregående regnskapsår 
Budsjett for inneværende år 
Forslag 
Kontingent 
Valg 
 
1 uke til 14 dager etter årsmøte: 
Konstituerende styremøte 
Gammelt og nytt styre møter hvis behov. 
Evaluering av årsmøtet 
Arbeidsoppgaver fordeles 
Arbeidsplan revurderes 
Økonomien gjennomgås. 
Julecup oppstart. Arr. komm. og innbydelse 
Viktige gjøremål. 
Trenere for neste sesong 
Lagledere for neste sesong 
Påmelding til seriene forberedes. 
Sette opp møtedatoer frem til august (unngå siste uken av skoleåret) 
 
Styremøte i april: 
Gjennomgang av trenerstall for neste sesong. Flest mulig må være klare. 
Rapporter fra lagene for siste sesong 
Påmelding av lag til seriene - frist 30. april 
Husk søknad om LAM midler - frist 30. april 
Påmeldinger til seriene må være klar innen 1. mai 
 
Styremøte i mai: 
Sponsoravtaler/reklameavtaler gjennomgås 
Økonomi revurderes. 
Oppstart evalueres. 
Julecup oppstart. Arr.komm og innbydelse 
Nøkkelrutiner for hallene settes opp etter at fast tilsynsvakt er avsluttet for sesongen 
Lagledere for neste sesong avtales. 
 
Styremøte i juni: 
Arbeidsplan for sesongen bestemmes. 
Lagledermøter 
Trenermøter 
Postplan for sommeren avtales. 

Rælingen Håndballklubb 
fellesskap - humør - utvikling 



Utstyrsbehov for lagene avklares – status fra hovedlagleder 
 
Styremøte i august: 
Arbeidsplan evalueres. 
Økonomi: ½ års regnskap rapporteres 
Sponsoravtaler/reklameavtaler rapporteres 
Infoplan mot lagene legges – RHK-INFO 
TV-aksjonen – 11-års gruppen ansvarlig 
Lagledere på plass hos alle lag 
 
Styremøte i september: 
Dato for årsmøte fastsettes 
Klubbens planer for arbeidsfordeling evalueres. 
Julecup status 
Langtidsplaner gjennomgås 
Dommeransvarlig gir status og plan for dommere. 
  
 
Styremøte i oktober: 
Budsjettplan legges 
Julecup status 
 
Styremøte i november: 
Valgkomite tilskrives 
Julecup status 
 
Styremøte i desember: 
Treningstider evalueres  
Søknad om godkjenning av Julecup sendes NHF RØN 
 
Styremøte i januar: 
Forberedelse til årsmøte 
Årsberetning forberedes 
Budsettforslag fastsettes 
Julecup evalueres 
Skoleturnering – oppstart av gruppa  
Fastsette dato for årsfest 
Skolemesterskap – igangsetting 
 
Styremøte i februar: 
Søke om treningstider før 15. mars 
Evaluering av dommere for neste sesong 
Årsberetning fastsettes 
Regnskap fastsettes 
Søke om kulturmidler fra kommunen – frist 15. mars 
 
Styremøte i mars: 
Treningstider søkes - frist 15. mars 
Dommere meldes inn til NHF RØN - frist 1. april 
Årsmøtet forberedes 
Sportslig presenterer trenersituasjonen 
Planlegging av sommeravslutning på Nebbursvollen 


