
Vedlegg 2 – Årshjul Skatval Skilag

Skatval Skilag – Klubbhåndbok
http://www.skatvalskilag.no

Oppdatert 2020-09-23
AUGUST Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Planlegge serveringssesong Svartkamhytta Nestled. + Asgeir LoråsNestleder Sende ut dugnadsliste

Klargjøre Svartkamhytta Dugnadsgjeng Nestleder Vasking, ved på plass, evt. vedlikehold. Vi satser på å få til en vaskedag før evt åpning av hytta

Kontrollere natursti opp til Svartkamhytta Nestleder trimutvalget

Planlegge søndagstreningene Trenerne Utvalgene Asgeir og Jostein Skatval m.fl. som kjentman

søke momskompensasjon leder/kasserer leder frist 15. august

Bekrefte halltildeling Leder Leder

Planlegge dugnad fellesareal Dugnadskomitè Styret Inge følger opp

Planlegge dugnad hopp Hopputvalg Leder Hopputv.

Planlegge dugnad langrenn Langrennsutvalg Leder Langrennsutv.

Planlegge dugnad skiskyting Skiskytterutvalg Leder Skiskytterutv.

Sørge for operativt snøkanonteam Snøprod. komitè Styret

Sørge for operativt løypekjøreteam Langrennsutvalg Styret Ingrid sjekker med Arne og rapporterer tilbake til Geir på status

Sørge for operativt tidtakerteam Langrennsutvalg Styret Sjekker med Ketil

Alle trenere skal levere politiattest Trenerne Sekretær Pål Martin følger opp. Husk hopptrenere

oppdatere FIS lista (langrenn) leder/langrenssleder leder

starte prosessen med årets 'Skigang' leder + utgaveansvarligstyret ansvarlig : Svein-Olaf Linset og Els Lie - mulig samarbeid med de andre skilagene

sjekk foreløpig terminliste langrenn langrenn/styre langrennsleder på skiforbundets nettsider

Leder + kontaktperson deltar på utvalgsmøter Leder Styret Sjarmoffensiv

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig Bli flinkere til å legge ut trengingtider etc

Oppstart servering Svartkamhytta Nestled. + ansvarlig Styret Rundt skolestart / ansvarlig : Asgeir Lorås

Oppstart søndagstrening trenerne utvalgene

SEPTEMBER Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Planlegge vedlikehold bygninger Dugnadskomitè Styret Mest behov for en generell opprydding 

Planlegge vedlikehold maskiner Komitèene Styremedl. og styret Periodisk vedlikehold, involvere løypekjøreteam

Planlegge skiskytterskole Skiskytterutvalg Leder skiskytterutv. 2 kvelder + en lørdag i oktober Obs ! Avtale med Hegra Sparebank ! Trolig oppstart 14. okt. 

Dugnad Fellesareal Alle Dugnadskomité

Dugnad Hopp Hopputvalg Leder hopputv. Stenge plastbakker, osv

Dugnad Langrenn Langrennsutvalg Leder langrennsutv. Rydding løypetrase, skifte lyspærer, osv

Dugnad Skiskyting Skiskytterutvalg Leder skiskytterutv. Klargjøre arena, skiver, osv

Testkjøre snøproduksjonsutstyr Snøprod. komitè Leder snøprod. kom Involvere hele snøprod. komité, sjekk utstyr

Bestille klubbdrakter / konkurransedresser Nestleder Ståle tar ansvar

Oppstart barmarkstreninger Langr + skisk. utvalg Utvalgsledere Sørge for at det finnes trenere

Planlegge den årlige familiehelgen Egen komitè Utvalgsledere Bestemme sted, sende ut invitasjon, lage program

Arrangere Forbordsfjellet rundt til fots Trimutvalg Trimutvalg Ble gjennomført den 20. sept.

Hovedsamarbeidspartnere er på plass Sponsorkomitè Leder Sponsorkom.

slå på lysløypa i Klempen leder styret rundt 1.10

planlegge foreldremøte styret sekretær ?? oktober / november - OBS. gi beskjed til leder valgkomité !

Planlegge + gjennomføre utstyrsbytte Alle Varamedlem kontinuerlig, via facebook?

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

OKTOBER Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Rundvask Skihytta Kiosk/hyttekomitè Leder Kiosk/hyttekom Ifm høst og vårdugnadene eller ved behov

http://www.skatvalskilag.no/


Status maskinpark Styremedlem Styremedl. og styret Scootere Jostein + hopp, traktor Einar W, snøkanon Snøprodkom.

Start opp sponsorutvalg Leder Sponsorkom. Styret

Arrangere Skiskytterskole Skiskytterutvalg Leder Skiskytterutv. Oppstart 1. onsdag etter høstferien, 3 ganger

Innkjøp av nye klubbdrakter nestleder + skisk.ut Styret Innhent tilbud fra firma, info til medlemmene,  bestillinger

Søknad lokale aktivitetsmidler (LAM) Idrettsrådet Leder Styret

Oppstart treninger i Klempen Utvalgene Utvalgsledere Sørge for at det finnes trenere

Vedlikehold bygninger - ferdig? Dugnadskomitè Styret

Vedlikehold maskiner - ferdig og testet? Styremedlem Styret

Oppstartsmøte med utvalgene Styret + utvalgene Styret Prøver å få til det på styremøtet i oktober

Forberede Barne-OL Sekretær + utvalgene Sekretær

forberede innkalling til planleggingsmøte Dalførekar. langrenn leder langrenn hvert 5. år ansvar Skatval skilag (hovedansvar 2016/2017)

Søknad spillemidler (til kommunen) Leder Styret Sjekk frist

Arrangere foreldremøte styret styret

Klargjøre/distribuere infoskriv til aktive utøvere Styret Sekretær Trenere deler ut til  utøverne/evt. sendes via e-post/ Omhandler treningstider, kontingent etc. 

Informere løypekjørere om treningstider i Klempen Utvalgsledere Styret

Delta i kretsmøter 'Møteplassen', Steinkjer utvalgene + styret alle siste lørdag i oktober

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

Tilrettelegge for innbetaling av lisens for utøvere 13+ Utvalgsledere Hopp + langrenn Sesong fra 1 okt. til 30 sept.

Starte arbeid med å skaffe plakatsponsorer Sponsorkomité Leder Sponsorkom.

Skaffe folk til vinterens snøproduksjon Snøprod. komité Leder Snøprod.+styret

NOVEMBER Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Loddbøker fra skikretsen Utvalgene Kasserer Fordeles blant aktive

Informere tidtakere om sesongens arrangement Sekretær Styret Utvalgene + styret samkjører alle arrangement

Planlegge tidtaking, kontrollere utstyr Tidtakerkomitè Leder tidtakerkomitè

Kurs for tidtakere Tidtakerkomitè Leder tidtakerkomitè Ved behov

gjennomføre planleggingsmøte Dalførekarusell repr. Langrenn Langrennsutvalg

Kurs/gjennomgang snøproduksjon Snøprod. Komitè Leder Snøprod. kom

Liste over aktive utøvere til kasserer Utvalgsledere Styret 

Sende ut trenings- og ammoavgift til aktive utøvere Kasserer Styret

Planlegge hopp- og skiskole Utvalgene Utvalgslederne 3 dager i vinterferien?

Delta i / arrangere møte Dalførekarusell Leder Langrennsutv. langrennsutvalg Oppsett av terminliste, premier, reservearena, ..

Melde på til Telenorkarusell Nestleder Styret e-post fra skiforbundet

Sjekke terminliste hopp/kombinert, planlegge renn Hopputvalg Leder Hopputv. Kretsrenn

Delta i møtet ang Barne-OL, Selbuskogen Sekretær + utv.leder Styret Planleggingsmøte for arrangementet som er i mars

Sjekke terminliste langrenn, planlegg renn Leder Langrennsutv. Langrennsutvalg Kretsrenn

Samkjøre arrangement, distribuere dugnadsliste Dugnadskomité Styret Husk å booke Skihytta for alle arrangement!

Sette opp dugnadsliste kiosk Kiosk/hyttekomitè Leder Kiosk/hyttekom

Informere løypekjørere om  arrangement i Klempen Utvalgsledere Styret

Plakatsponsorene er på plass Sponsorkomitè Leder Sponsorkom.

Info om sponsorkomitèens arbeid i styremøte Leder Sponsorkom. Leder

Tømme septiktanken ved behov Vaktmester Styret Kontakt Jonny Mæhre hos Br. Halle på 92 21 12 85

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

DESEMBER Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Delta i / arrangere møte Dalførekarusell Leder Langrennsutv. langrennsutvalg Oppsett av terminliste

forberede vinterskole i vinterferien komité styret ski- og hoppaktiviteter cf Tine fotballskole

Lever årsrapport for heisen ved hoppbakkene Driftsleder Skitau Styret Sendes Jernbanetilsynet med kopi til styret?

Arrangere Romjulsmarsj Trimutvalg Trimutvalg 2. juledag



Planlegge Telenorkarusell Utvalgslederne Nestleder Husk å booke Skihytta!

Er sponsorkomitèen ferdig? Kasserer Styret Avslutt sponsorsalg

Oppdatert sponsoroversikt sendes kasserer Sponsorkomitè Leder Sponsorkom.

Få innspill til handlingsplan/aktiviteter kommende år styret/utvalgene styret

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

Planlegging av Equinordagen Komite styret

Frist for søknad ang idrettsbingo styret styret Sjekk ang. frist

JANUAR Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Arrangere oppstartmøte med valgkomitéen Leder Styret gjennomgang funksjonsliste + jevnlig kontakt med komitéen

Planlegge årsmøte (dato, innkalling) leder Styret medio mars. Obs. booke skihytta, innkalling 4 uker før møtet

Planlegge investeringer neste sesong leder styret

Sette opp budsjett for neste sesong kasserer styret

info om budsjett + aktivitetsplan til styret utvalgene utvalgsledere

Innkreving medlemskontingent Kasserer Styret Sende ut e-post, evt andre tiltak

Sende regning på 5000,- til fjellstyret Kasserer Styret Innen 1. feb. Refusjon utgifter på fjellveien

Starte utfakturering til sponsorer Kasserer Styret

Betaling av leie til grunneiere kasserer Styret

Er treningsavgift betalt? Kasserer Styret Sende purringer ved behov

Sende ut treningsavgift (2. runde) + utstyrsleie Kasserer Styret Utstyrsleie, gjelder hopputstyr eller våpen

Koordinerer rennavvikling med utvalgslederne Utv.ledere + styret Styret

Organisere åpen kafé i Selbuskogen (2 x pr sesong) Langrenn-/skiskutv Styret Forespørsel kommer fra Selbuskogen, en tirsdag + en torsdag feb/mars

Planlegge Equinor familiedag Styremedlem Utvalgsledere I samarbeid med Stj.Blink Ski + Equinor

Sjekke/oppgradere tidtakerutstyr + evt opplæring tidtakere leder Tidtakerkom.

Planlegge Klubbrenn Utvalgsledere Alle I treningstiden og med snøforbehold

Planlegge Skatvalsrennet (kretsrenn langrenn) Leder Langrennutv. langrenn

Arrangere Telenorkarusell Nestleder Utvalgsledere Siste mandag i januar (hvis snø)

Planlegge kretsrenn skiskyting leder skiskyting skiskyting

Planlegge Skatvalsrennet (kretsrenn hopp/komb) Leder Hopputv. Hopp/langrenn utv. kun hopp

Planlegge deltagelse Skjelstadmarkstafetten Langrenn-/skiskutv utvalgsledere

Oppdatere reklameplakater i Klempen Sponsorkomitè Leder Sponsorkom.

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

FEBRUAR Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Arrangere Telenorkarusell Nestleder Utvalgsledere

Arrangere Skatvalsrennet (kretsrenn hopp/komb.) leder hopputv. hopp + langrenn Husk tidtakerteam i tilfelle kombinert !!

Gjennomføre ski-/hoppskole i vinterferien vinterskolekomité styret + utvalgene de første 2 eller 3 dagene i uke 8 - ungdommer som instruktør ?

Etablere komité for felles avslutning Utvalgsledere Sekretær Husk å bestille Samfunnshuset

forberede barne OL Inge, Pål Martin OL komitéen søndag 15. mars 2020

Oppfølging innkreving medlemskontingent Kasserer Styret Sende purringer ved behov

Arrangere Barneskifestival/Equinor familiedag Styremedlem Alle Klempen eller Selbuskogen

Hvem får innsatsprisen, æresmedlem,.. ? styret styret bestill gavekort til utøvere / glassvase til andre kr 1000,- (premieskapet.no)

oppdatere klubbhåndboka styret styret eventuelle endringer informeres om på årsmøtet

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

MARS Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Arrangere Skatvalsrennet (kretsrenn langrenn)  Langrennsutvalg Langrennsutvalg ofte 1. lørdag i mars

Avholde årsmøte styret styret medio mars, senest innen utgangen av mars

Har sponsorene betalt? kasserer styret sende purringer ved behov



Sende søknad til kommunen om hall-leie leder hopp / leder styret Frist : 25. april?

Sende mail med påminnelse om utøverstøtte sekretær styret Frist : 15. april

gjennomføre barneskifestival/Equinordagen styremedlem alle

Arrangere skidag på Forbordsfjellet Trimutvalg Trimutvalg Medio mars

Hjelpe til i Barne-OL på Selbuskogen Alle Styret, sekretær

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

APRIL Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Arrangere felles avslutning på Skatval Samfunnshus Utvalgsledere Sekretær Mest aktuelt å arrangere sessongstart arrangement 

Arrangere evalueringsmøte med utvalgene Utv.ledere + styret Styret Oppsummering av sesongen/utfordringer fremover. Prøver å arrangere i juni i forbindelse med styremøte.

Aktivitetsskole i høstferien - komité styret styret

Sende søknad til kommunen om driftstøtte leder styret frist 1.5.2020 (sjekk frist) søknadsskjema, se https://www.stjordal.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/Sider/default.aspx

Sette i gang Skigang - avisbilag Els/Svein-Olaf ? styret utgivelse medio september/starten på oktober

Avslutte leie hall og trimrom for sesongen Utvalgsleder hopp Styret Utvalgsledere gir beskjed til styret om behov

Overfør avtalt leiesum til grunneierne kasserer kasserer

søknad gavemidler Skatval Handelslag leder/kasserer styret frist: 30. april søknadsskjema, se http://skatval.no/skatval-handelslag-sa/

Sende søknad idrettsforbundet om momsrefusjon Leder Styret Frist: 30. april

Idrettsregistrering (samordnet rapportering) Leder Styret Frist: 30. april

slå av lyset i Klempen leder styret rundt påsketider

Starte dialog med hovedsamarbeidspartnere Sponsorkomitè Leder Sponsorkom.

Snøkanon oppsummering, hva kan gjøres bedre? Snøprod. komitè Leder Snøprod. kom Lage plan for vedlikehold vår og i gangkjøring høst

Oppfordre medl. å gå bak Skilagsfanen i 17 mai toget Styret Styret

Husk Stjørdalsstafetten trenerteam trenerteam starten på mai

oppdatere klubbhåndboka med evt innspill fra årsmøte styret styret

Oppdatere hjemmesiden Utv.ledere + styret Webansvarlig

MAI Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Vårdugnad, rydding alle dugnadskomité Når snøen er borte - Gjennomfører er forenklet rydde dugnad

Klargjøring plastbakker for sommeren Leder Hopputv. Hopputvalg

lever forenklet regnskap til Lotteri- og Stiftelsestilsynet kasserer styret FRIST : 1.6 (for å beholde godkjenning som lotteriverdig organisasjon)

Planlegge hopptrening på plast Leder Hopputv. Hopputvalg

Initier et planleggingsmøte med de andre klubbene i forhold til felles barmarkstrening til høstenstyret styret

Legge tilrette for lisensbetaling skiskyttere 13+ Leder Skiskytterutv. Skiskytterutvalg Sesong fra 1. mai til 30. april

Snøkanon vedlikehold, ev. oppstart utbedringer Snøprod. Komitè Leder Snøprod. kom

Tømme septiktanken ved behov Vaktmester Styret Kontakt Jonny Mæhre hos Br. Halle på 92 21 12 85

Vedlikeholde hjemmesiden www.skatvalskilag.no Webansvarlig Styret

JUNI Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

rekrutteringsplan for høst/vinter styret styret tas opp igjen til høsten

Søke om kretsrenn for neste sesong utvalgene utvalgsledere Kunngjøres på kretsens nettside - Frist: 30. juni (hopp + langrenn)

JULI Gjøremål Hvem Ansvar Merknad

Ferie Alle Alle Egentrening tillatt :-)


