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� Årsmøte Idrettsrådet
� Årsmøte Leinstrand samfunnshus
� Fotballting Trøndelag
� Årsfest 17.03.2018
� Klubbkveld, premieutdelinger ski/skøyter 

26.03.2017

,

� Søknadsfrist for bruk av skolens gymsal er 01.04

� 30 april - frist samordnet rapportering

� Loppemarked vår 2017: 30.03-02.04.2017

� Loppemarked vår 2018: 07.04-09.04.2018

� Frist for innlevering av bilag for 1. kvartal er 20.04

� Samarbeidsmøte med Byneset

� Skøyteting Trøndelag

� El kontroll lysanlegg fotball-baner og ballbinge

� Kontroll av hjertestarter skøytebua

� Søknadsfrist om kommunal støtte-aktivitet og 
anlegg

� Regnskapsrapport 1. kvartal fremlegges

� Skikretstinget

� Søknadsfrist anleggsmidler fra kommunen, alle 
avdelinger, er 30.05

� Frist for innrapportering til Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet er 01.06 

� Årsmøte 28.02.2018

� Interne koordineringsmøter alle avdelinger

� Søknadsfrist momskompensasjon for bygging av 
idrettsanlegg er 01.03

� Faktura for medlemskontingent skal sendes ut i 
januar

� Frist for utfakturering aktivitetsavgift for ski og 
skøyter (og eventuelt håndball)

� Frist for innlevering av bilag for årsavslutning er 10 
januar

� Frist for innlevering av årsmeldinger er 10 januar

� Frist for utfakturering aktivitetsavgift fotball, 
allidrett, friidrett.

� Frist for innsending av bilag 3. kvartal er 20. 
oktober

� Samarbeidsmøte med Byneset

� El-kontroll skøytebua, skøytebaner (lysanlegg), 
skihytta, garasje og lysløype på Skogly. 

� Kontroll av hjertestarter Skogly

� Viktige hendelser:

� Bygdacup  

� Loppemarked  

� Søknadsfrist for idrettsbingo er 15.09

� Regnskapsrapport 2. kvartal legges fram

� Koordineringsmøte alle avdelinger

� Idrettsuka foregår siste uke før skolestart hvert år

� Søknadsfrist for vare- og tjenestemoms (evt inn 
under samordna registrering)

� Søknad spillemidler utstyr (siste frist 15 nov)

� Regnskapsrapport for 3. kvartal legges fram

� Frist for innsendte forslag statutter til lov og 
kontrollkomiteen

� Innlevering av neste års budsjett styremøte i 
desember

� Frist for innsending av bilag 2. kvartal 20.07
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