
ÅRSHJUL 2020 – SOLA SVØMMEKLUBB 

JANUAR 

• Svømmerkurs begynner uke 2. Se eget Årshjul for Svømmekurs. 

• Klubbstevne og Årsfest 27. Januar 2020 (Styret fastsetter dato høsten i forveien. 
Viktig å reservere hallen tidlig) Festen avholdes i Café Corner. Egen liste for «hvem 
gjør hva og når» v/Foreldreutvalget. Kåring av klubbmester etc v/Hovedtrener. 

• Avslutning av regnskapsåret 2019. Alle bilag må være bokført innen 20.01.20. 

• Valgkomité verver nye medlemmer til styret (januar/februar). 

FEBRUAR 

• Styremøte 6. februar.  

• Foreldremøte 10. Februar. 

• Klargjøring for revidering regnskapsåret 2019 v/kasserer og leder i styret i samråd 
med regnskapsfører. Revidering av regnskap v/Svømmeklubbens revisor. 

• Innkalling til Årsmøte med tilhørende dokumentasjon.  

• Foreldremøte??? eller i januar. 

MARS 

• Årsmøte 23. Mars. 

• Vårens dugnad i regi av Foreldreutvalget. 

• Frist for søknad om Lokale Aktivitetsmidler 1. april 

• Frist for søknad om kommunal støtte 1. april.  

• Sola Open er avlyst. (normalt er dette et årlig stevne. Klubbens hovedinntekt utenom 

kontingenter. Styret søker om dato året i forveien. Alle medlemmer/foresatte må 

stille på en aktivitet for å hjelpe. Egen liste for «hvem gjør hva og når». Ansvarlig: 

Foreldreutvalget i samarbeid med styret. ) 

APRIL 

• Styremøte 2. april.  

• Påskeleir - blir kun lokal leir i år.  

• 1. kvartals regnskapsrapport skal foreligge. 

MAI 

• Kveldsmat for klubbens utøvere i regi av Foreldreutvalget (workshop til 17.mai)  

• 17. mai toget: Vi markerer Sola Svømmeklubb. Plakater med det som skal skje, hvem 

vi er og hva vi gjør. Utdeling av ballonger.  

JUNI 

• Vi profilerer Sola Svømmeklubb med vaffelsalg på Solalørdag??? 

• Informasjon om neste svømmekurs for høstsesongen.  

• Sesongavslutning – boller og saft. Dato sendes på mail og publiseres på Facebook.  



• Svømme SFO  

 

JULI 

• Sommerferie! 

• Egen ferieplan for A/B Svømmere.  

• 2. kvartals regnskapsrapport skal foreligge.  

AUGUST 

• Oppstartsleir (overgang juli/august).  

• Momskompensasjon. 

• Styremøte ved behov. 

• Oppstartsmøte for instruktører. 

• Kurstart ... 

SEPTEMBER 

• Foreldremøte. 

• Styremøte.  

OKTOBER 

• Foreldremøte. 

• Høstens dugnad i regi av Foreldreutvalget.  

• Høstleir 

• Kveldsmat for klubbens utøvere i regi av Foreldreutvalget.  

NOVEMBER 

• 3. kvartals regnskapsrapport skal foreligge.  

• Styremøte. 

• Budsjettarbeid for 2021 

• Terminliste for 2021 skal være klar. 

DESEMBER 

• Terminliste 2021 distribueres.  

• Vi profilerer Sola Svømmeklubb og selger julegløgg i krossen siste lørdag før jul???   

 

STEVNER PÅ TERMINSLISTE UTENOM KLUBBSTEVNE STÅR IKKE OPPFØRT I ÅRSHJULET. 

 

SØKNAD OM STØTTE FRA ULIKE AKTØRER SKJER GJENNOM HELE ÅRET. ENKELTE FRISTER 

ER MARKERT I ÅRSHJUL.  


