Bestyrelsens forventninger til udvalgene
Fra bestyrelsens side er forventningen at et udvalg består af 4-5 personer, som har fordelt følgende roller:




Formand
Kasserer
1-2 menige medlemmer

Udvalgets opgaver
Udvalgene sætter selv opgaverne som skal løses, hvilket er baseret på udvalgets kompetencer og ambitioner.
Bestyrelsen vil som udgangspunkt støtte op om alle tiltag, som understøtter foreningens formål og som kan gøres
indenfor de økonomiske rammer
Der er en række opgaver som er udvalget altid skal håndtere. De er:


Rekruttering
Det er udvalgene som sikre at VFI har et fornuftigt antal medlemmer. Bestyrelsen stiller blot rammerne til
rådighed, som udvalgene udfylder.



Fastholdelse
På samme vis om rekruttering, forventes det at udvalgene arbejder på at fastholde medlemmerne. Dette
kan gøres på mange måder, men jo bedre det sociale klima er, jo nemmere er opgaven.



Ansættelse
In inspirerende træner kan være vejen til både rekruttering og fastholdelse, hvorfor ansættelse af trænere
foretages af udvalgene. Indholdet af ansættelseskontrakterne skal godkendes af bestyrelsen.
For at udbetaling af evt. trænergodtgørelse, skal underskreven kontrakt fremsendes til kassereren.



Økonomi
Kassereren i udvalget har ansvaret for følgende:
o Budget, som udvalget sikre bliver overholdt
o Vedligeholdelse af medlemmerne på holdsport.dk, hvilket er afgørende er udvalgets
tildeling af tilskud
VFI har som princip at ingen udvalg må give underskud. Et udvalg kan dog altid søge om tilskud til
ekstraordinære aktiviter.



Kommunikation
De primære kommunikationskanaler er hjemmesiden og Facebook. Sekundært kommunikeres også via
den almindelige presse. Det forventes at udvalgene er aktive på hjemmeside og Facebook.
For de udvalg som arbejder med ungdom, er forventningen at forældrene skal føle sig godt orienteret om
hvad der sker i deres børns klub. Dette kunne være via de sociale medier, men også via forældremøder.



Loyalitet
Der vil være situationer hvor der kan være uenighed omkring beslutningerne. Af hensyn til foreningen
forventes det at bestyrelsens beslutninger og retningslinier, loyalt accepteres af alle udvalg.

Udvalgets honorar
Udvalgene kan vælge at hæve et beløb, som dækker de almindelige administrative omkostninger. Beløbbet er et
grundbeløb på 1.000,- samt 30,- pr. betalende medlem. Et udvalg, som håndtere 20 medlemmer, vil modtage
1.600,- til fordeling for udvalgets samlede indsats.
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