Frivillighedsansvarlig
(en del af frivillighedsudvalget)
Som frivilligheds- ansvarlig, har du det overordnede ansvar for at sikre at kunne
spotte nye frivillige samt at skulle nurse og hylde vores frivillige.
Du skal være med til at udvikle og drifte vores frivillighedspolitik, som du kan du
læse mere om her:
http://www.fcfrivillig.dk/frivillig/frivillighedspolitik/

Det er ikke altid vi husker at give de frivillige et velfortjent skulderklap i en travl hverdag.
Det er bestemt ikke af uvilje. Derfor vil vi gerne kunne sætte fokus på alle vores mange frivillige i
klubben.
Det er her du kommer ind i billedet.

Frivilligansvarlig med følgende opgaver:
• Rekrutterer frivillige løbende (både trænere og til de andre frivilligopgaver som er)
• Vi vil rigtig gerne have fat i flere af de unge som frivillige til mindre afgrænsede opgaver - eller måske som
føl hos en træner

• Koordinere hvilke frivillige som overordnet gør hvad: se liste over hvilke opgaver/type frivillig man kan være

• Samarbejde med evt. SoMe-ansvarlig ift. at slå opslag op på SoME som hylder klubbens frivillige
• Samarbejde med klubbens nyhedsbrevs-ansvarlige ift. at skrive kortere opslag som hylder klubbens frivillige
• Arrangere to årlige arrangementer (sommerfest og juleafslutning) i samarbejde med arrangementsansvarlig
• Samarbejde med arrangementsansvarlig om hvilke frivillig som hjælper til, til de årlige arrangementer

• Rose de frivillige som klubben har samt sikre sig de føler sig værdsat
Jobbet som frivillighedsansvarlig kan af praktiske årsager fordeles på flere personer,
men der skal altid udpeges en som er hovedansvarlig.

Årsplan:
Sommer/vinter: Halvårligt møde med frivillige
– status på hvordan det går og om der mangler
frivillige til opgaverne

Tidsforbrug:
Lysten driver værket siges der, så du
bestemmer selv, hvor meget tid du vil investere
i jobbet, men den sociale trivsel er vigtig for
børnene, men også for forældrene.

Juni: planlægge sommerfest

November: planlægge julefest
(Indsæt egen årsplan)
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