Årsklocka / Vuosikello
2015/102016/12

Årsklocka
1.
2.
3.

Årsklockan ! lever! hela tiden och bör kontinuerligt uppdateras
Senaste uppdateringens datum och uppdaterare syns i
dokumentet
Årsklockan finns till förfogande för styrelsemedlemmarna jämnte
andra av styrelsen utsedda personer

Verksamhetskalender 2015

"

"

"

"

"

"

Oktober-November
Juniorsektionen
Styrelsen utser juniorsektionens medlemmar på Höstmötet
WHA:s verksamhet pågår
Budget och verksamhetsplan för nästa räkenskapsperiod
Klargörande av tränarsituationen och tränarersättning för nästa
säsong. Börja skriva avtal med tränarna.(juniorsektionen)
Futsal serien börjar
P 17/T 18 och äldre som har plats i division 1 eller FM-serien ska
bekräfta till bollförbundet att laget deltar i nationella serien

Verksamhetskalender 2015
December
"

Styrelsemöte 11

"
"

Få info om situationen i replagen
Uppföljning av föreningens ekonomi

"

Fortsatt planering för följande år

"

"

"

Juniorsektionen
Faktureringar av förra säsongens träningsgrupper
Fakturering av vinterns träningsgrupper
Försäkrings- och spelpassbetalningar till bollförbundet

Verksamhetskalender 2016
Styrelsens konstituerande möte
Styrelsemöte 1
Uppföljning av föreningens ekonomi

Uppgörande av föreningens verksamhetsberättelse med de övriga sektionerna
Ansökning om olika understöd
Planering av hemmamatch arrangemang
Bokslut
"

"

"

"

"

"

"

Januari

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Juniorsektionen
P12/T12 och äldre lag lämnar in budget för verksamhetsåret
Alla lag lämnar in föregående års redovisning.
Anmälning för Kai Pahlman (P15) & F.U.N (T15) # turneringarna
Nike Premier anmälan till kval
Uppgörande av tränaravtal
Tränarträff
Lagen ska meddela om de deltar i distriktserien, samt skicka in lagets kontaktuppgifter
Bokslut (jan-feb)
Lagledarträff

Verksamhetskalender 2016
Februari
Styrelsemöte 2

"

Få föreningens verksamhetsberättelse färdig med de övriga sektionerna
VIFK Magasinet
Uppföljning av föreningens ekonomi
Ansökning om olika understöd
Planering av hemmamatch arrangemang
"

"

"

"

"

"

#

Nöjestillstånd, säkerhetsplan, väktare-ordningsmän, koordinering av kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen
#

Ansvara för spelpass, försäkringar, spelarkontrakt mm

"

"

Juniorsektionen
Uppdatering av lagledarhandboken inför sommarsäsongen
Ansökan till Vasa stad senast 15.2: grus- och konstgräsplan

Verksamhetskalender 2016
Styrelsemöte 3
Årsmöte

Få föreningens bokslut och övriga dokument klara till årsmötet
Påbörja planeringen av sommarlotteriet
Uppföljning av föreningens ekonomi
Delta i FBF:s möten, säsongsplanering mm
Koordinering av reklamförsäljning, sponsoravtal, fadderspelare
Fortsatt planering av hemmamatch arrangemang
"

"

"

"

"

"

"

"

Mars

"

#

Nöjestillstånd, säkerhetsplan, väktare-ordningsmän, koordinering av kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen
#

Ansvara för spelpass, försäkringar, spelarkontrakt mm

"

"

"

"

"

Juniorsektionen
Kamratligan startar
Lagledarträff
Pelipaikka-skolning
Operation spelregler P/F15 och yngre till bollförbundet (lagen sköter själva)
Gräsplansreserveringar Vasa stad senast 1.4
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April
Styrelsemöte 4

"

VIFK Magasinet
Fortsätta planeringen av sommarlotteriet
Uppföljning av föreningens ekonomi
Delta i FBF:s möten, säsongsplanering mm
Koordinering av reklamförsäljning, sponsoravtal, fadderspelare
Programblad till hemma matcherna
Koordinera hemmamatch arrangemangen
"

"

"

"

"

"

"

"

#

väktare-ordningsmän, kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen
#

Ansvara för spelpass, försäkringar, spelarkontrakt mm

"

"

"

"

"

Juniorsektionen
Sommarsäsongen börjar
Kval till Kai Pahlman (P15) & F.U.N (T15) # turneringarna
P11/T11 och yngre lag lämnar in budget för verksamhetsåret
Laglista till JS
Grusturer utdelas av Vasa stad/JS
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Maj
Styrelsemöte 5

"

Påbörja sommarlotteriet
Uppföljning av föreningens ekonomi
Programblad till hemma matcherna
Koordinera hemmamatch arrangemangen
"

"

"

"

"

#

väktare-ordningsmän, kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen

Juniorsektionen
"
Sommarturer som lagen själva skaffat ska meddelas till JS
"
Salturer för kommande vintersäsong ansöks från Vasa stad senast 31.5
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Juni
Styrelsemöte 6

"

VIFK Magasinet
Sommarlotteriet pågår
Uppföljning av föreningens ekonomi
Programblad till hemma matcherna
Koordinera hemmamatch arrangemangen
"

"

"

"

"

"

#

väktare-ordningsmän, kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen

"

"

"

Juniorsektionen
Lotteriförsäljning
Lagledarträff(JS)
Uppdatering av laglistan till JS

Verksamhetskalender 2016
Juli
Styrelsemöte vid behov

"

Sommarlotteriet fortgår
Uppföljning av föreningens ekonomi
Programblad till hemma matcherna
Koordinera hemmamatch arrangemangen
"

"

"

"

"

#

väktare-ordningsmän, kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen

"

Juniorsektionen
Wasa Football cup
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Augusti
Styrelsemöte 7

"

Sommarlotteriet avslutas
Uppföljning av föreningens ekonomi
Programblad till hemma matcherna
Koordinera hemmamatch arrangemangen
"

"

"

"

väktare-ordningsmän, kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen
Uppgörande av föreningens verksamhetsplan med de övriga sektionerna
"

"

#

"

Juniorsektionen
K
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September
Styrelsemöte 8

"

VIFK Magasinet
Sommarlotteriets redovisning
Uppföljning av föreningens ekonomi
Programblad till hemma matcherna
Koordinera hemmamatch arrangemangen
"

"

"

"

"

väktare-ordningsmän, kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen
Få föreningens budget och verksamhetsplan färdig till höstmötet
"

"

#

"

"

"

"

Juniorsektionen
Anmälan till Futsalserierna (lagen sköter själva anmälan, kostnader, od.)
Uppdatering av laglistan till JS
Vinterturer som lagen själva skaffat ska meddelas till JS
Botniahallens tider ska sökas senast 30.9
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Oktober
Styrelsemöte 9

"

Programblad till hemma matcherna
Koordinera hemmamatch arrangemangen
"

"

väktare-ordningsmän, kioskförsäljning, biljetter, JS andel

Få info om situationen i replagen
Uppföljning av föreningens ekonomi
Få alla dokument färdiga till höstmötet, förslag till styrelse för följande år mm
Höstmöte
Säsongavslutning

"

"

"

"

"

"

"

#

Säsongsavslutning (JS)
Föreningens årsmöte (styrelsen)
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November
"

Styrelsemöte 10

"
"

Få info om situationen i replagen
Uppföljning av föreningens ekonomi

"

Påbörja planering för följande år

