”Blæksprutte” søges
For at øge energien i Rolfsted Idrætsforening, har vi et ønske om at udvide hovedbestyrelsen med et
eller to sæt hænder. Derved vil vi kunne fordele opgaverne, så der bliver mulighed for at arbejde
målrettet med de områder, der interesserer os hver især. Der er utallige spændende opgaver at tage
fat på som medlem af RIF’s hovedbestyrelse, og derfor byder vi dig velkommen.

Om stillingen:
Idrætsforeningen er inde i en spændende udvikling i disse år. Vi har arbejdet på at samle alle aktiviteter i og
omkring Rolfhallen, og med flytning af motion i foråret er alle aktiviteter nu under samme tag.
Sammen skal vi blandt andet løfte følgende opgaver:
• Samling af foreningen på tværs af afdelingerne.
• Sikre udviklingen og fremtiden for foreningen.
• Understøtte afdelingernes mulighed for at imødekomme tidens forventninger til en moderne forening.
• Kontakt til sponsorer – her har vi et ønske om at udbygge et sponsornetværk.
• Samarbejde/koordinering med halbestyrelsen
• Kommunikation – herunder udgivelse af RIF-bladet, som udkommer to gange årligt
• Afholdelse af arrangementer/workshops mm
• Fokus på den overordnede økonomi samt håndtering af regnskab for hele foreningen.
• Samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og andre sparringspartnere
.

Om dig:
Vi forventer, at du har et godt humør og har lyst til at bidrage med ideer og engagement i
bestyrelsesarbejdet.
Du skal deltage i hovedbestyrelsesmøderne samt udvalgsmøder med afdelingerne.
Derudover vil der være opgaver i forbindelse med driften af foreningen samt ved arrangementer.
Om du er ung eller gammel, har absolut ingen betydning, bare du er over 18 år. Erfaring fra lignende er
ingen forudsætning. Vi sørger for at hjælpe dig godt i gang, og der vil være mulighed for at supplere med
kurser. Foreningsarbejde tæller stærkt på et CV.

Løn:
Lønnen er den glæde, du vil finde ved at være en del af et fællesskab, samt det at gøre en forskel for vores
lokalområde ved at være med til at skabe mulighed for at dyrke idræt under trygge og ordnede forhold.

Tiltrædelse og ansættelsesperiode:
Ved Rolfsted Idrætsforenings generalforsamling,
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00 i Rolfhallens selskabslokale.
Ansættelsesperioden er 2 år, hvorefter ansættelsesforholdet skal genforhandles med gode chancer for at det
kan fortsætte i flere år😊

Har du lyst til at vide mere om jobbet som bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen , så kontakt et af
de nuværende medlemmer:
Camilla Hansen Tlf.: 40 18 09 77

Ulla Kronblad Tlf.: 23 30 89 16

Johnny Hansen Tlf.: 30 66 07 15

Louise Godskesen Tlf.: 21 97 23 93

