
 

 
 
 

Årshjul lokal- og fylkeslag i Mental Helse 
Måned Aktivitet 
Januar Lokallag: Årsmøteforberedelser – §25.3: Årsmøtet skal sammen med saksliste og orientering tidsfrister gjøres kjent for 

alle lagets medlemmer senest fire uker før årsmøtet. Regnskap, årsberetning og valgkomiteens innstilling skal gjøres 
tilgjengelig for alle lagets medlemmer minimum to uker før årsmøte. 

Februar Lokallag: Årsmøte - §25.2: Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar måned. 
 
Fylkes- og lokallag: Intern søknadsfrist Helse vår/Ekspress 28. februar  
 

Mars Lokallag: Etterarbeid Årsmøte - §24.2 Tilbakeføring av kontingentandel fra fylkeslag til lokallag skal skje innen utgangen 
av første halvår, og etter at signert årsrapport, årsberetning, revidert årsregnskap og årsmøteprotokoll er sendt fra 
lokallaget til fylkeslaget. Årsberetning og årsregnskap må være underskrevet av hele styret. 

 
Dersom laget har hatt andre likepersonsaktiviteter året før rapporteres dette samtidig med 
årsmøterapporteringen, med mindre man har rapportert fortløpende. Man rapporterer til Mental Helse sentralt: 
medlem@mentalhelse.no, med kopi til fylkeslaget. Fristen er 31. mai.   

 
Husk å sende endringsmelding til Brønnøysund dersom det er gjort endringer i styresammensetning eller dersom 
dere ikke er registrert i Frivilligregistret. NB: for å få likepersonsmidler og momskompensasjon må alle lag være 
registrert i frivillighetsregisteret. 

 
Fylkeslag: Årsmøteforberedelser – §18.3: Årsmøtet skal sammen med saksliste og orientering tidsfrister gjøres kjent for 
alle lagets medlemmer senest seks uker før årsmøtet. Regnskap og årsberetning for fylkeslaget, samt valgkomiteens 
innstilling skal gjøres tilgjengelig for alle lagets medlemmer minimum to uker før årsmøtet. 
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 Fylkeslag: Frist for søknad og rapportering av Velferdsmidler 15. mars 

 
Fylkeslag: Ledermøte 

 
April Fylkeslag: Årsmøte - §18.2: Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned. 

 
Fylkeslag Oslo: Frist søknad og rapportering Oslo kommune 30. april  

Mai Fylkeslag: Etterarbeid Årsmøte - §17.2 Tilbakeføring av kontingentandel til fylkeslag skal skje innen utgangen av første 
halvår, og etter at signert årsrapport, årsberetning, årsregnskap og årsmøteprotokoll, samt revisjonsberetning er sendt fra 
fylkeslaget til organisasjonen sentralt. Årsberetning og årsregnskap må være underskrevet av hele styret. 

 
Dersom laget har hatt andre likepersonsaktiviteter året før rapporteres dette samtidig med 
årsmøterapporteringen, med mindre man har rapportert fortløpende. Man rapporterer til Mental Helse sentralt: 
medlem@mentalhelse.no. Fristen er 31. mai.  

 
Husk å sende endringsmelding til Brønnøysund dersom det er gjort endringer i styresammensetning eller dersom 
dere ikke er registrert i Frivilligregistret. NB: for å få likepersonsmidler og momskompensasjon må alle lag være 
registrert i frivillighetsregisteret. 
 
Fylkes- og lokallag: Frist for årsrapportering og likepersonsrapportering 31. mai, sendes til Mental Helse sentralt: 
medlem@mentalhelse.no. Lokallag skal sendes kopi til fylkeslaget.   
 

Juni Sentralledd: 30. juni - Frist for kontingentutbetaling til fylkeslag med fordelingsnøkkel for lokallag. 
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Juli Fylkeslag Sør-Øst: Frist for rapportering til Helse Sør-Øst 1. juli.  

August Fylkes- og lokallag: Frist for innspill til vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet på landsmøte sendes til 
post@mentalhelse.no senest 12 uker før landsmøte (partallsår). 

 
Fylkes- og lokallag: Bestilling av materiell til Verdensdagen åpner 1. august. 
 
Fylkes- og lokallag: Intern søknadsfrist Helse høst/Ekspress 25. august  
 

September Fylkes- og lokallag: Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september 
 

Fylkeslag: Ledermøte 

Oktober Fylkes- og lokallag: Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 

November Fylkes- og lokallag: Forberedelse til Årsmøte: Handlingsplan, budsjett, kontakt valgkomiteen. 
 

Fylkeslag: Landsmøte i partallsår. 

mailto:post@mentalhelse.no


 

 
Desember Fylkes- og lokallag: Forberedelse til Årsmøte: Handlingsplan, budsjett, kontakt valgkomiteen. 

 
Fylkeslag: 1.desember - søknadsfrist Helse Sør-Øst/søknad- og rapporteringsfrist Helse Vest, Helse Nord og 
Helse Midt. 

 
Sentralledd: Utbetaling av momskompensasjon og likepersonstilskudd fra Mental Helse sentralt basert på 
rapportering fra Årsmøtet. 

 


