IF Friskis&Svettis Falun

INTRESSEANMÄLAN FUNKTIONÄR
Friskis&Svettis är en förening som behöver och vill ha aktiva funktionärer inom alla
områden, både praktiskt och administrativt. De är bra om du är utåtriktad och intresserad av att ta hand om våra medlemmar tillsammans med oss andra. Vad är du
intresserad av att göra eller bidra med som funktionär hos oss? Kanske sitter du på
kunskaper som kan få vår verksamhet att utvecklas.

Foto
av dig

Intresserad?
Fyll i uppgifterna nedan och lämna sedan in denna i reception.
På baksidan finner du föreningens förväntanskontrakt.

Namn

Adress

Ålder

Telefon/mobil

Medlem i F&S sedan

E-post

Jag gör i nuläget: (arbete/utbildning/övrigt)
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Mina erfarenheter av Friskis & Svettis:

Mina erfarenheter av föreningsliv:

_________________________________________
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_________________________________________
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Därför vill jag bli funktionär på Friskis & Svettis Falun:
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Detta är jag intresserad av att göra eller kan bidra med som funktionär:
❑ Styrelsemedlem/valberedning
❑ Jympavärd
❑ Receptionsvärd

❑ Gymvärd
❑ Spinledare
❑ Jympaledare

❑ Uteledare
❑ Inviduell tränare(gym)
❑ Annat __________

Som funktionär är du en ambassadör för Friskis&Svettis Falun

IF Friskis&Svettis Falun

FÖRVÄNTANSKONTRAKT
Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål – ett leende. Föreningens verksamhetsidé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
Funktionärspolicyn beskriver de förväntningar och förhållningssätt som finns mellan dig som
funktionär och Friskis&Svettis Falun.
Du är en viktig ambassadör för föreningen. Du känner till och verkar i enlighet med Friskis&Svettis idé
och värderingar. Som en av föreningens ideellt engagerade funktionärer har du en nyckelroll i att medlemmarna upplever verksamheten positiv och givande. Genom att vara lyhörd, serviceinriktad och välkomnande bidrar du starkt till den upplevelsen. Friskis&Svettis lever och utvecklas genom ditt engagemang.
Tänk även på att deltagande och kommentarer i sociala medier privat kan uppfattas som inlägg från
Friskis&Svettis. Var lojal mot föreningen, våra medlemmar och funktionärer när du pratar om föreningen.
Visa respekt och kommentera aldrig något nedsättande. Om du är kritisk eller missnöjd med något i föreningen ska detta lyftas internt genom att ta upp det med föreningsledningen.
Du som funktionär bör alltid ställa dig frågan om du vill och kan fortsätta ditt ideella engagemang. Om
du inte följer föreningens policys, värderingar och förväntanskontrakt kan det leda till att ditt funktionärsuppdrag avbryts.
Funktionärens förväntningar på föreningen
Föreningen bekostar utbildningen för den uppgift som funktionären ska utföra
Föreningen tillhandahåller kläder för den uppgift som funktionären ska utföra
Föreningen ansvarar för att uppföljning av uppgiften sker minst vartannat år
Föreningen bekostar träningskort under perioden man är aktiv som funktionär
Föreningen erbjuder Rikskort vid efterfrågan
Föreningen erbjuder funktionärsträffar, fester och övrig inspiration
Förening bekostar ledaruppföljares ersättning och reseersättningar i vissa fall
Föreningens förväntningar på funktionären
Funktionären agerar på ett sätt som främjar föreningen
Funktionären är verksam flera terminer genom en ideell insats motsvarande minst 1 pass i veckan
Funktionären erlägger medlemsavgift
Funktionären medverkar vid föreningens träffar och utbildningar
Funktionären är väl insatt i föreningens verksamhet genom att vara uppdaterad på veckans info,
övrig information samt hela träningsutbud
Funktionären använder kläder enligt klädpolicy
Funktionären ansvarar själv för att skaffa vikarie till schemalagt pass
Funktionären följer ledaruppföljares råd Funktionären bidrar med sitt fulla engagemang

Som funktionär är du en ambassadör för Friskis&Svettis Falun

