
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Årsplan 2021 for 

Malangseidet bygde og idrettslag 
- Planlagte aktiviteter og ansvar 

2021

Måned Aktivitet Dato Ansvar

Februar Har stilt og rolig passert! 
Årsmøte fredag 26. februar 2021 kl. 19:00 på bygdehuset 

26.02.2021 Formann/styret

Mars Styremøte  

Koronasituasjonen er fortsatt uavklart.  Det betyr at det er vanskelig å planlegge med samlinger/
møter hvor mange personer samles.  Men vi velger å planlegge med nogenlunde normalaktivitet, 
så får heller arrangementene utgå hvis dagens pandemisituasjon ikke endres. 

Fullmånetur – snuplassen – Skogsbua

14. mars 2021 kl. 
18:00 

28.03.2021 

Formann/Styret 

aktivitetsgruppa

April Skileik/aking i Jernberglia – gjennomført. 

Fullmånetur til Skogsbua gjennomført. 

Innsending gjennom Altinn til Brønnøysundregistret – styreendringer o.l. 

Innrapportering til NIF – samordnet rapportering – frist 30.04.2021 
Nb.  Krav fra 2022 om at vi benytter NIFs medlemsregister.

28.3.2021 

27.04.2021 

27.04.2021 

28.04.2021 

Aktivitetsgruppa 

Aktivitetsgruppa 

Formann/styret 

Formann/styret



Mai Styremøte 

Bygdelaget deltar i aksjon Strandrydding 2021.  Ryddingen må være gjort innen utløpet av 
fredag 14. mai 2021.  Aktivitetsgruppa har satt opp forslag til roder og ryddeansvarlige.  
Strekningen vi snakker om er fra Nestun til Skogsbua.  Etter avsluttet innsats fredag 14. mai 
2021 inviteres det til sosial sammenkomst ved Skogsbua.  Husk koronareglene. 

Minnestøtta: 
Rydde etter vinterens herjinger + blomster 

Vårdugnad på Malangseidet kirkegård.   
Dette er væravhengig, så innkalling gis direkte via et elektronisk medium. Eks. sms.  Muligens 
blir denne aktiviteten først utført i begynnelsen av juni. 

Kobbekjøtt-middag.  (avhenger av gjeldende koronasituasjon samt tilgang på kjøtt). 
Påmelding?  Formann følger utviklingen.

2. mai 2021 kl. 
17:00 

14.05.2021 

Medium mai 2021 

Slutten av mai 

29.05.2021 kl.
18:00

Formann/styret 

Aktivitetsgruppa 

Odd og Synnøve J 

Odd Jernberg 

Styret/skaffe 
komitè 
(Koronasituasjon-
en avgjør).

Juni Styremøte 

Gjennomgang av internkontrollsystemet på huset.  Sjekk av brannvarslere og pulverapparat. 
Endring av ROS-analysen?  Nå må også kjelleretasjen med. 

Rømmegrøt i Skogsbua.  Nb. Koronasituasjonen. 

6. juni 2021 kl. 
17:00 

Innen 19. juni 
2021 

Onsdag 
23.06.2021 eller 
lørdag  26.06.21

Formann/styret 

Formann/styret 

Styret/nedsette 
komitè 

Juli
De fleste av lagsmedlemmene antas å ha høy feriemodus – liten aktivitet i laget 

Dugnad på Malangseidet kirkegård. 
Slåtten gjennomføres.  Nærmere dato kommer etter hvert.

Siste halvdel av 
juli

Odd Jernberg og 
Atle Joakimsen

2021

Måned Aktivitet Dato Ansvar



August Feriemodus fortsatt sterk rådende. 

Tur bygdehuset – Linken Søndag 
29.08.2021

Aktivitetsgruppa 

September Kafè med salg av ting fra skolen o.l. 

Styremøte 

Fullmånetur 

Vaffelsalg etc.

Lørdag 11. 
september kl. XX 

Søndag 
12.09.2021 kl. 
17:00 

Tirsdag 
21.09.2021 

Lørdag 
25.09.2021

Styret/komitè 

Formann/styret 

Aktivitetsgruppa 

Styret/Komitè 

Oktober Styremøte 

Fårikål – søndagsmiddag – påmelding? 

Tapaskveld - påmelding 

Fredag 1.10.2021 
kl. 17:00 

Søndag 3.10.2021 

Lørdag 
23.10.2021

Formann/styret 

Styret/Komitè 

Styret/Komitè

2021

Måned Aktivitet Dato Ansvar



Vi gjør oppmerksom på at koronasituasjonen vil til enhver tid bestemme nivået på aktivitetene.  I første halvår er det stor sannsynlighet for at noen 
aktiviteter dessverre vil utgå. 

Styret er også helt avhengig av at vi får frivillige til å inngå i de ulike komitèene slik at arrangementene lar seg gjennomføre.   
Vi ser frem til at pandemien blir borte slik at laget igjen kan samles i regelmessige sosiale sammenhenger. 

Vi har valgt å ta med aktivitetene som må gjennomføres på Malangseidet kirkegård.  Siden vi her i stor grad styres av naturen og værsituasjonen der og da, 
har vi valgt å kun sette opp perioden vi håper at det skal være mulig å få utført dugnadsarbeidet på. 

November Styremøte 

Filmkveld 

Fullmånetur 

Farsdag – enkel sammenkomst med kaffe og kaker 

Julebord på huset/ eventuelt julemiddag

Søndag 7.11.2021 
kl. 17:00 

Lørdag 6.11.2021 

Fredag 19.11.2021 

Søndag 
14.11.2021 

Lørdag 27.11.2021

Formann/Styret 

Styret/Komitè  

Aktivitetsgruppa 

Styret/komitè 

Styret/komitè

Desember Styremøte 

Vi bør ha noe i desember.  Kanskje noe for barn.  Innspill.

Søndag 5.12.2021 
kl. 17:00 

?

Formann/styret 

?

Januar 2022 Styremøte 
-Valgkomitè settes i arbeid 
-Forberedelser for årsmøtet iverksettes

7. januar 2022 Formann/styret 
Formann/styret 
Formann/styret 

Februar 2022 Årsmøte Fredag 26.02.2022 
kl. 18:00

Formann/styret

2021

Måned Aktivitet Dato Ansvar


