
Årshjul lokallagsvirksomhet 

Januar Februar  Mars April Mai Juni Juli Aug. September Oktober Nov Desember 
Utsendelse 
av Voksne for 
Barns 
handlingsplan 
til lokallagene 

  1. april frist for 
innsending av:  
- årsregnskap  
- årsmelding 
- årsmøte-
protokoll  
 

       1.desember 
frist for 
søknad 
aktivitets-
tilskudd og 
aktivitets-
plan 

Årsmøter i lokallagene Samling for 
frivillige 

Årsmøte og 
lokallags-
samling 
sentralt 

   Samling for 
frivillige 

Verdens-uken 
for psykisk 
helse rundt 
10. oktober 

Samling 
for 
frivillige 

 

Frist 
Fritt Ord 1 
Lions 2  
Scheibler 3 

Frist  
Märthas 4 
Holsts 5 
Olav Thon 6 

Frist  
Eckbo 7 

  Frist  
Ekstra 8 

  Frist  
Eckbo 7 
Gjensidige 9  
 

Frist 
kommune 10 

 Frist 
RHF 11 

       Arbeidsperiode i lokallagene, planlegging av aktivitet, 
søknader osv 

 

Fortløpende: søknad om oppstartstilskudd, kontakt med lokallagsansvarlig, utsending av oppdaterte medlemslister  
 
Søknadsfrister økonomisk støtte:  
1 Fritt Ord, flere ganger per år, innenfor områdene medier og demokrati, informasjon og offentlig debatt, stipend og undervisning, kunst og kultur 
2 lokale klubber i Lions Norge, hele året, til lokale konkrete aktiviteter 
3 Stiftelsen Scheibler, mulig å søke gjennom hele året til sosiale tiltak 
4 Kronprinsesse Märthas fond, 1. februar, økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner 
5 Reidar og Gunnar Holsts legat, 1. februar, tiltak rettet mot barn og unge hvor behovet for økonomisk støtte er stort, forebyggende karakter 
6 Olav Thons stiftelse for samfunnsnyttige formål, 15. februar, tilgodese barn og unge, natur og miljø samt helsefremmende virksomhet, prioriterer de med begrenset tilgang til naturen 
7 Eckbos legater, 1. mars og 1. september, støtte til helse og sosialt arbeid 
8 Ekstrastiftelsen (tidl. Helse og rehabilitering), 1. juni for ferdig søknad til VfBs hovedkontor, helsefremmende, forebyggende eller behandlingsprosjekt 
9 Gjensidigestiftelsen, 15. september, prosjekt for barn og unges oppvekstvillkår 

10 Kommuner, søknadsfrister spredd fra oktober til mars, sjekk med aktuelle kommuner, søk på "tilskudd til lag og foreninger" på kommunenes websider                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
11 Regionale helseforetak, litt ulike søknadsfrister   

Sjekk også aktuelle fylkesmenn og fylkeskommuner for mulig støtte.             


