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Ansøgninger

Kontingentopkrævning

HUSK – Vigtige deadlines

Events

Sekretariatets Årshjul

SEKRETARIATET



Procesbeskrivelse for Kontingentopkrævning

15. december

15. januar

1. februar

15. februar

1. marts

15. marts

1. april

15. april

10. maj

1. oktober

Renset dataliste afleveres fra sekretariatet til NETS, som udsender girokort. Medlemmerne modtager 
opkrævningen med posten inden nytår.

Sidste frist for medlemmers rettidig kontingent indbetaling

Rykkerliste trækkes i sekretariatet og rykkermail udsendes fra sekretariatet til alle restanter

Sidste betalingsfrist for restanter

Rykkerlister trækkes pr. region og udsendes fra sekretariatet til regionen (att.: Regionsformand) for 
telefonisk opkrævning. Tilbagemelding til sekretariat med status: ‘udmeldes’, ‘død’, ‘ej kontakt’, ‘betaler’. 
Regionen udsender selv opfølgende standardmail med kontonr. til ‘betaler’. Betalingsfrist: 20. marts

Regionernes sidste frist for telefonisk kontakt til restanter og tilbagemelding til sekretariatet.

Sekretariatet ekspederer ‘udmeldes’, ‘død’, ‘ej kontakt’ i Winkas og bogfører ‘betalere’. 

De sidste restanter, som endnu ikke har betalt, udmeldes i sekretariatet. Saldolisten skal være = 0 inden 
udgangen af april.

Betalt kontingent for alle nye medlemmer, som melder sig ind efter 1. oktober, gælder for indeværende 
år + hele næste år. De skal således friholdes for kontingentopkrævning i december.

Adressefil til PROPA NYT skal sendes til trykkeriet og Bladkompagniet – SKAL være renset for restanter



Detailplan for Ansøgninger og afrapporteringer

Ansøgningsfrist til BLADPULJEN – advisering og ansøgningsskema kommer i december fra Slots- og 
Kulturstyrelsen. Afrapportering sker ifm. ansøgningen

Ansøgningsfrist til AKTIVITETSPULJEN fra Sundheds- og Ældreministeriet. (Afrapportering skal ske senest 
1. april næste år). Sekretariatet/Landsformanden udsender opfordring til Regioner og Lokalgrupper 
senest ult. januar med indsendelsesfrist til sekretariatet senest d. 20. februar.

Sekretariatet/ Landsformanden afrapporterer vedr. AKTIVITETSPULJEN sidste år til Sundheds- og 
Ældreministeriet. 

Ansøgningsfrist til AKTIVITETSPULJEN fra Kræftens Bekæmpelse.

Ansøgningsfrist til DRIFTSPULJEN fra Sundheds- og Ældreministeriet. (Afrapportering skal ske senest 30. 
september næste år)

Ansøgningsfrist til BASISPULJEN fra Kræftens Bekæmpelse. (Afrapportering for sidste år sker ifm. 
ansøgningen)

Afrapportering vedr. DRIFTSPULJEN sidste år fra Sundheds- og Ældreministeriet 

Ansøgningsfrist til ISOBRO LOKALFORENINGSPULJE 

Medio januar

1. februar

1. marts

1. april

Ult. april

1. juni

Medio august

Ult. september

Ult. oktober

Afrapportering vedr. ISOBRO LOKALFORENINGSPULJE fra sidste år. Sekretariatet/Landsformanden 
udsender skema til puljemodtagere ult. december. Regioner og lokalgrupper skal selv udfylde 
afrapporteringsskema, som sendes til Sekretariatet senest 10. januar.



Detailplan for PROPA Nyt (- se årets prod.plan)

15. januar

31. januar

6. februar

13. februar

27. februar

15

Ekstern deadline

Intern deadline. Regionerne sender deres aktivitetsplaner ind SAMLET – Regionsformand har ansvaret

Tekstfiler til grafiker (i Infolink)

Adressefiler, antal sider og oplagsstr. til trykkeri

Blade leveres til pakning/distribution

15. april

30. april

8. maj

15. maj

29. maj

15

Ekstern deadline

Intern deadline. Regionerne sender deres aktivitetsplaner ind SAMLET – Regionsformand har ansvaret

Tekstfiler til grafiker (i Infolink)

Adressefiler, antal sider og oplagsstr. til trykkeri

Blade leveres til pakning/distribution

15. juli

31. juli

8. august

15. august

29. august

15

Ekstern deadline

Intern deadline. Regionerne sender deres aktivitetsplaner ind SAMLET – Regionsformand har ansvaret

Tekstfiler til grafiker (i Infolink)

Adressefiler, antal sider og oplagsstr. til trykkeri

Blade leveres til pakning/distribution

15. oktober

31. oktober

7. november

14. november

28. november

Ekstern deadline

Intern deadline. Regionerne sender deres aktivitetsplaner ind SAMLET – Regionsformand har ansvaret

Tekstfiler til grafiker (i Infolink)

Adressefiler, antal sider og oplagsstr. til trykkeri

Blade leveres til pakning/distribution



Procesbeskrivelse for Regnskab

Februar

31. marts

31. maj

30. juni

Regnskabsafslutning – møde med revisor, aflevering af bilag

Sidste frist for Gaveindberetning til SKAT – Sekretariat indberetter på blanket 03.012, der hentes på 
SKAT.dk
Oplysninger: Formue, bruttoindtægt, medlemsantal, gavegiverantal, gavegiveres CPR/CVR nr., gavebeløb. 
Sekretariatet udarbejder gavegiverliste til revisor medio marts.

Sidste frist for indlevering af Regnskab (klares af revisor)

Sidste frist for ansøgning af MOMSKOMPENSATION – Revisor ansøger på blanket 31.033 fra SKAT.dk

Medio maj Regnskab skal godkendes på Landsmøde, underskrives af hele Landsbestyrelsen og ordstyrer, samt 
referat fra Landsmøde

April Indberetning af honorarer – Sekretariat foretager indberetning til SKAT på baggrund af liste med: CPR nr. 
på de personer, der får udbetalt honorarer og honorarbeløb (konto 1067)



Detailplan for Foreningsarrangementer

Medio februar

Medio marts

Ult. april

Maj

Juli

August

30. September

Medio april

Indkaldelse til Landsmøde i PROPA Nyt, på hjemmesiden, via mail til medlemmer

Medlemmers sidste frist for tilmelding til Landsmødet

LANDSMØDET afholdes

Sekretariatet holder ferielukket

KB Årsmøde

Sidste frist for afholdelse af Generalforsamling i Regionerne

Frivillige inviteres af Sekretariatet til at deltage i Frivilligseminar

Medio januar Landsmøde program skal ligge færdigt

Medio august

Primo oktober

Primo november

Regionerne indkalder deres medlemmer til Generalforsamling

Frivillige inviteres af Regionsformændene til at deltage i Forårsseminar

Efterårsseminar


