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INSPIRATIONSKURSER & 
FORENINGSUDVIKLING 
FOR FIRMAIDRÆTTENS LEDERE



Formålet med kurser for foreningsledere er at udvikle den enkeltes eller bestyrelsens samlede færdigheder og 
evner til at lede, udvikle og styrke foreningen. Vi har i Dansk Firmaidrætsforbund opstillet en række kurser, 
som giver såvel nuværende som kommende frivillige ledere i firmaidrætten bedre indsigt og viden i ledelse, 
udvikling og samarbejde på en række relevante områder inden for foreningsledelse. 

Vi håber, at hæftet inspirerer jer 
Du kan på side 19 se, hvem du kan kontakte for booking og spørgsmål vedrørende firmaidrættens kurser. 

God fornøjelse!

Kære Foreningsleder 
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Værd at vide om booking af 
kurser eller fleksible 
foreningsudviklingsforløb 

Hvem henvender kurserne sig til
Alle kurser i dette katalog er 3-timers kurser, som 
udbydes til frivillige ledere i medlemsforeninger 
under Dansk Firmaidrætsforbund 

Hvem underviser på kurserne
På kurserne undervises af Dansk Firmaidrætsfor-
bunds konsulenter med uddannelse, viden og erfa-
ring inden for det emne, som kurset omhandler.

Hvordan udbydes kurserne?
Det enkelte kursus udbydes i det omfang en eller 
flere foreninger efterspørger på kurset. Er I ikke nok 
deltagere fra samme forening, så kan flere foreninger 
med fordel gå sammen om booking af et kursus. 
Kurserne kan holdes såvel på en hverdagsaften som i 
weekender. Tidspunkt og dato aftales med den kon-
sulent, der skal undervise på kurset. 

Retningslinjer for tilskud til kursus
• Min 8 deltagere  (Ved foreningsudviklingsforløb  
 kan der gives dispensation for tilskud, hvis der  
 ikke er frivillige ledere nok i foreningen til at
 samle 8 eller flere personer) 

• Der gives 100 kr. i tilskud pr. deltager til 
 den forening, hvor kurset afholdes
 - Deltagerliste og program skal foreligge 
 - Ansøgningsskema for tilskud skal udfyldes 

Fleksible Foreningsudviklingsforløb 
Alle firmaidrætsforeninger kan i samarbejde med en 
foreningskonsulent sammensætte et fleksibelt fore- 
ningsudviklingsforløb. Et foreningsudviklingsforløb 
kan være af kortere eller længere varighed alt efter 
omfanget af forløbets indhold samt hvilke tiltag, der 
ønskes implementeres eller forandres i foreningen. 
Alle kurser kan inddrages i forløbet – der ydes et 
tilskud på 100 kr. pr. deltager for hvert afholdt 3-ti-
mers modul i forløbet. 
Ved foreningsudvikling kræver det, at foreningens 
frivillige ledere arbejder med processerne og tiltag- 
ene mellem de aftalte møder/workshops med for-
eningskonsulenten. Alle foreningsudviklingsforløb 
starter med et opstartsmøde mellem foreningskon-
sulent og bestyrelsen for at fastlægge behov og plan 
for forløbet.
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Det gode Team – 
samarbejde og dialog 

Målet med kurset
Målet med kurset er gennem samtaleværktøjet ”Fo-
kusprofilen” at skabe en bevidsthed om, hvilke kom-
petencer, der er til stede i bestyrelsen eller blandt 
foreningens frivillige ledere. Værktøjerne giver et 
fælles grundlag for samtale og giver jer en bred vi-
den om og forståelse for at sammensætte velfunge-
rende teams, samt at målrette rekrutteringsindsat-
ser med henblik på at få nye ledere i foreningen. 

Forudsætninger for at deltage
Kurset henvender sig til jer, der er nuværende eller 
kommende bestyrelses- eller udvalgsmedlem i en fir-
maidrætsforening. For at få størst udbytte af kurset 
er det vigtigt, at hovedparten af bestyrelsen eller 
udvalget deltager.

Hvad indeholder kurserne?
Kurset giver indsigt i teamarbejde samt bevidsthed 
om såvel egne som andres ressourcer. I får værktøjer 
med hjem til at arbejde videre i foreningen med:

• Hvad kendetegner det gode team?
• Hvordan arbejder et team?
• Hvordan sammensætter/udvikler vi 
 velfungerende teams?
• Hvilke kompetencer er der til stede i netop 
 jeres team/bestyrelse?
• Hvordan udnytter I ressourcer og 
 kompetencer optimalt?
• Indsigt i stærke/svage sider i jeres team

En uges tid før kurset vil alle deltagere på holdet 
skulle udfylde en fokusprofil. Fokusprofilen udfyldes 
i et elektronisk spørgeskema. Profilen tegner et bil-
lede af, hvad den enkelte fokuserer på, når han eller 
hun skal udføre en opgave eller deltage i forenings-
arbejde. Med udgangspunkt i fokusprofilerne vil du 
og de andre kursusdeltagere få belyst, hvor vigtigt 
det er at kende hinandens kompetencer for at kunne 
løfte alle de opgaver, som et bestyrelses- eller ud-
valgsarbejde kræver.

Mulighed for ”Modul 2”  
Det er muligt i samarbejde med konsulenten at afta-
le at afholde et modul 2 til kurset. Modul 2 kan bru-
ges til at arbejde mere målrettet med nyoprettede 
teams, rekruttering eller mødeledelse, hvor det vil 
give mening, at gøre brug af de forskellige kompe-
tencer blandt foreningens frivillige ledere.  
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Foreningens stærke netværk – 
Involvering af eksternt samarbejde 
og partnerskaber

Formål med kurset
Alle ved at netværk er vigtigt. Men mange for-
eninger aktiverer ikke deres fulde potentiale, selvom 
relationer er det mest effektive redskab til at skabe 
mere aktivitet samt få flere frivillige i foreningen. 
Målet for kurset er, at bestyrelsen får overblik og 
redskaber til at arbejde med involvering, udvikling 
og i direkte samarbejde med foreningens netværk og 
interessenter. 
 
Forudsætning for at deltage
Kurset henvender sig til nuværende bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer. Det er væsentlig at så mange så 
muligt deltager på kurset, da analyser og dialog om 
foreningens netværk i høj grad også afhænger af de 
personer, som er frivillige ledere i foreningen.  
 
Hvad indeholder kurset?
• Generel viden om netværk 
• Forståelse for processer, principper 
 og årsagssammenhæng i netværk 
• Kortlæg foreningens netværk – 
 Hvad er aktiv networking? 
• Definér styrker og svagheder ved eget netværk
• Strategi og interessentanalyse for udvikling 
 af foreningens netværk 
• Mulighed for at skabe et netværk af 
 ambassadører 
• Noget for noget - hvad ligger der i det princip? 

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
På dette kursus får I viden og værktøjer omkring 
foreningens netværk samt ideer til effektiv og mål-
rettet ”networking”, som kan ende i ekstern sam-
arbejde og partnerskaber. Arbejde med netværk vil 
give jer ideer til, hvordan bestyrelsen igennem mål-
rettet dialog kan udvide og effektivisere kontakten 
med foreningens netværk. I udarbejder i fællesskab 
en strategi – og interessentanalyse til brug i for-
eningens fremtidige arbejde med netværk, eksternt 
samarbejde og partnerskaber.  
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Udvikling og nytænkning af 
foreningens aktiviteter og events 

Formål med kurset
Målet med kurset er at give foreningen indsigt og 
muligheder for at arbejde målrettet med aktivitets-
udvikling af såvel eksisterende som nye aktiviteter 
og events inden for idrætter og motionstilbud. Kur-
set giver foreningens frivillige ledere bedre bevidst-
hed om, hvilke forskellige muligheder og beslut-
ninger, som I tage med henblik på at imødekomme 
forbedring af nuværende tilbud, igangsætte nye til-
tag samt få flere frivillige ledere og deltager.  
 
Forudsætning for at deltage
Kurset henvender sig til nuværende og kommende 
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Kurset er lige-
ledes egnet til inspiration for personer, der arbejder 
ad-hoc i foreningen med aktiviteter og events. I får 
det største udbytte af kurset, hvis I deltager med 
to eller flere personer fra samme forening og gerne 
mindst med en person, der har kendskab foreningens 
nuværende aktiviteter/events og facilitetsmulighe-
der. 
 
Hvad indeholder kurset?
• Målgruppe analyse for idrætsaktiviteter inden 
 for foreningsidrætter 
• Overblik over forskellige aktivitets- og 
 eventtyper
• Idéudvikling og motivation for opstart af 
 nye aktiviteter  
• Planlægning/organisering af aktiviteter 
 og events  
• Udarbejdelse af aktivitets handleplan 
 og målsætninger for egen forening  
• Indsigt i rekruttering af nye frivillige til 
 aktiviteter og events 
• Dialog om brug af instruktører samt refleksioner 
 over lønnede/ulønnede instruktører i jeres 
 forening. 

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
Konkrete værktøjer og handleplaner for, hvordan I 
kan arbejde målrettet med udvikling af såvel nye 
som nuværende aktiviteter og events i foreningen. 
I vil samtidig få et overblik over, hvad de nuværen-
de ledere i foreningen selv kan arbejde videre med, 
samt hvornår og til hvad. I har mulighed for at søge 
konsulenthjælp eller indlede samarbejde med andre 
lokale aktører for at en event eller en aktivitet kan 
lykkes.   
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Effektivt, konstruktivt og 
engageret bestyrelsesarbejde 

Formål med kurset
Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor 
er det afgørende, at bestyrelsens medlemmer kender 
deres rolle som foreningsledere og gennem deres 
virke og mødevirksomhed skaber en foreningskultur, 
der er indbydende og skaber fremdrift. På kurset får 
du indsigt i og redskaber til at skabe overblik og 
tænke ud over eget funktionsområde, samt at med-
virke til driften af foreningen som helhed. 
 
Forudsætning for at deltage
Kurset henvender sig til nuværende og kommende 
bestyrelsesmedlemmer. Kurset er et foreningskur-
sus, der forudsætter hele eller størstedelen af be-
styrelsens medlemmer deltager. Udvalgsmedlemmer 
i foreningen kan også have udbytte af kurset. Det er 
muligt at afvikle kurset med bestyrelsesmedlemmer 
fra flere forskellige foreninger. 
 
Hvad indeholder kurset?
• Foreningskultur, hvad er det og hvorfor er 
 det vigtigt at sætte tid af til at arbejde med 
 kulturen i foreningen? 
• Kan man sætte krav til en frivillig leder?  
• Bedre planlægning/organisering og mindre 
 spildtid ved bestyrelsesmøder
• Planlægning/vigtigheden af foreningens møder 
 - Herunder opbygning af dagsorden
• At indføre deadlines for løsning af opgaver  
• Skab fremdrift 

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
Konkrete ledelsesværktøjer, der kan danne grundlag 
for bestyrelsens fælles holdninger, engagement og 
organisering. Værktøjer til at planlægge effektive 
og beslutningsdygtige møder samt overblik over for-
eningens styrker og udfordringer på en indbydende 
foreningskultur. En positiv og fremtidstænkende be-
styrelse med nye fælles ideer til jeres fremtidige be-
styrelsesarbejde og jeres roller som foreningsledere. 
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Foreningens værdier

Målet med kurset
At styrke din og de andre deltageres forståelse af 
jeres forening, så I bliver bevidste om de konkrete 
værdisæt og leveregler, der kendetegner jeres for-
ening.

En fælles intern bevidsthed om foreningens værdier 
giver jer et godt grundlag for at kunne tydeliggøre 
foreningens profil og kendetegn udadtil, i forhold 
til nuværende og kommende medlemmer, kommuner, 
samarbejdspartnere og andre interessenter.

Forudsætninger for at deltage
Kurset henvender sig til dig, der er nuværende el-
ler kommende bestyrelses- eller udvalgsmedlem i en 
firmaidrætsforening under Firmaidrætten. For at få 
størst udbytte af kurset er det vigtigt, at hovedpar-
ten af bestyrelsen eller udvalget deltager.
 

Hvad indeholder kurset?
Kurset vil arbejde med værdibegrebet, og du og de 
andre deltagere skal forsøge at konkretisere og defi-
nere hvilke værdier, der kendetegner jeres forening.
Efter en fastsættelse af foreningens værdier skal I 
sammen udarbejde de specifikke leveregler, der teg-
ner hver enkelt værdi.

• Hvad kendetegner vores forening?
• Hvorledes omgås og ønsker vi at omgås 
 hinanden i det daglige virke?
• Hvilke signaler sender vi udadtil?

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
Indsigt i og konkretisering af foreningens grundlæg-
gende værdisæt og leveregler.
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Webkommunikation 

Målet med kurset
Foreningens hjemmeside er meget mere end et vi-
sitkort. Det er en platform til markedsføring og 
medlemskommunikation. Men hvordan får man bedst 
brugt de muligheder, der er på hjemmesiden, hvor-
dan får man planlagt indholdet på hjemmesiden, så 
det er nemt at vedligeholde og altid opdateret, og 
hvordan skriver man en god webtekst? Målet med 
kurset er at klæde deltageren bedre på til at kunne 
bruge hjemmesiden optimalt.  

Forudsætning for at deltage
Kurset henvender sig til webansvarlige i foreningen 
og er tilrettelagt, så det både kan være en hjælp 
for dem, der er nye på opgaven og en inspiration for 
dem, der har mere erfaring med det. Det kan være, 
den webansvarlige ønsker et brush-up på brugen af 
foreningens hjemmeside, eller foreningen netop har 
fået lavet en ny hjemmeside i ForeningsCMS. 

Det er en forudsætning, at foreningen bruger  
ForeningsCMS som hjemmesidesystem. Deltageren 
skal medbringe en computer, og udbyttet vil være 
størst, hvis man kan tilgå redigeringsystemet af 
hjemmesiden under selve kurset. 

Hvad indeholder kurset 
Kurset tager udgangspunkt i kursusdeltagernes erfa-
ring med at arbejde med webkommunikation. Det vil 
være en vekselvirkning mellem oplæg, små øvelser 
og – hvis muligt/relevant - tilretninger på forenin-
gens egen hjemmeside. På kurset får alle deltagere 
en skriveøvelse, og vi snakker også om nyhedsbreve, 
samspil med sociale medier, regler for brug af bille-
der, og hvordan du kan skabe en god arbejdsforde-
ling omkring webkommunikation – det kan nemlig 
være en opgave, foreningen kan rekruttere nye fri-
villige til. 

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
Du kan forvente at gå hjem med ny inspiration til 
det daglige arbejde med webkommunikation i for-
eningen. Du får undervejs konkret feedback på for-
eningens hjemmeside og evt. også foreningens ny-
hedsbrev. 
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Markedsføring

Målet med kurset
Markedsføring af foreningens aktiviteter er en væ-
sentlig kilde til, at der kommer deltagere og nye 
medlemmer i foreningen – og at de bliver hængende. 
Men hvordan planlægger man sin markedsføring, og 
hvilke indsatser skal der til? Hvem er målgruppen 
egentlig? Hvad er opskriften på fx en god flyer, avis-
annonce eller andet markedsføringsmateriale, der 
fortæller om aktiviteten? Og hvordan skaber man i 
det hele taget lokal synlighed og gennemslagskraft, 
når man kun har få økonomiske midler at gøre godt 
med? Målet med kurset er at give deltagerne inspira-
tion, viden og værktøjer til at arbejde med at mar-
kedsføre foreningens aktiviteter – og tiltrække flere 
deltagere. 

Forudsætning for at deltage
Kurset henvender sig til frivillige ledere i forenin-
gen, der allerede arbejder med eller interesserer sig 
for opgaven med at markedsføre og synliggøre for-
eningens aktiviteter og tilbud. Deltageren skal med-
bringe en computer og eksempler på den måde, man 
markedsfører foreningens aktiviteter i dag. 

Hvad indeholder kurset 
Kurset er en blanding af oplæg, små øvelser og er-
faringsudveksling, og der tages udgangspunkt i så 
konkrete eksempler fra deltagernes markedsførings-
udfordringer i foreningen som muligt. Kurset kom-
mer bl.a. omkring:
• Sammenhængen mellem aktiviteten 
 og markedsføring
• Målgruppen – og fordelen ved at kende den 
 rigtig godt
• Planlægningsprocessen og værktøjer til den
• Kanaler til markedsføring – og samspil 
 mellem dem
• De forskellige kommunikationstyper og -
 materialer, man kan bruge til markedsføringen – 
 eksempler og ”opskrifter”

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
Du får grundlæggende viden om markedsføring og 
ny inspiration med hjem til arbejdet med at få delta-
gere til foreningens aktiviteter. De praktiske øvelser 
på kurset giver dig måske nye idéer til en konkret 
markedsføringsindsats, du kan arbejde videre med i 
foreningen efterfølgende. 
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Facebook – kommunikation 
og annoncering

Målet med kurset
Målet med kurset er at give deltagerne indblik i, 
hvordan Facebook kan anvendes som værktøj til at 
skabe relationer til medlemmer, potentielle medlem-
mer, nye ledere og andre interessenter. Facebooks 
funktioner gennemgås, annonceringsmulighederne 
introduceres, og der gives råd og sparring til god 
kommunikation på Facebook.

Forudsætninger for at deltage
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at beskæfti-
ge sig med foreningens kommunikation og markeds-
føring på Facebook. Det er en forudsætning, at del-
tagerne har administratorrettigheder til foreningens 
officielle Facebook-side. Deltagerne skal medbringe 
en computer.

Hvad indeholder kurset?
Kurset er workshopbaseret, og der arbejdes konkret 
med deltagernes forenings egen Facebook-side.
Kurset vil give svar på spørgsmål som fx:

• Hvad kan vi bruge Facebook til?
• Hvilke funktioner er der på Facebook, og 
 hvordan anvendes de?
• Hvordan kan vores forening bruge Facebook?
• Hvordan bruges Facebook bedst i samspil 
 med vores andre kommunikations- og 
 markedsføringskanaler og -indsatser?

Kurset kan tilrettelægges som enten basiskursus, 
kursus i annoncering og markedsføring eller kursus 
i indhold.

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
Du får på kurset viden om Facebook som kommuni-
kations- og markedsføringsplatform og mulighed for 
at arbejde med foreningens egen Facebook-side med 
rådgivning og hjælp fra underviseren og sparring fra 
kursets øvrige deltagere. 
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Kommunikation og samarbejde

Målet med kurset
• At blive bevidst om at kommunikation er 
 forudsætningen for et effektivt samarbejde.
• At få indsigt i at kommunikation også er 
 non-verbal og viden om, hvordan du selv 
 kommunikerer.

Forudsætninger for at deltage
Kurset henvender sig til dig, der er instruktør, nuvæ-
rende eller kommende bestyrelses- eller
udvalgsmedlem, i en firmaidrætsforening under Fir-
maidrætten.

Du skal være indstillet på at få og give feed- back fra 
og til de andre deltagere.

Hvad indeholder kurset?
Kurset vil være en blanding af teori og praksis med 
vægt lagt på øvelser.
 
På kurset vil der blive arbejdet med følgende emner
• Forskellen på at høre og lytte.
• Forskellige spørgsmålstyper.
• Vi sorterer informationer gennem vores 
 sanser. Det gør vi forskelligt.
• Vi ser nærmere på din primære sans, 
 når du sorterer.

Alle deltagere vil komme igennem minimum 
2 øvelser.

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med?
Større viden og indsigt i egen og andres måder at 
kommunikere på, samt hvilken betydning kommuni-
kation har for et godt samarbejde.



16  Inspirationskurser & Foreningsudvikling for Firmaidrættens ledere

Rekrutteringsstrategi – 
Flere frivillige i 
firmaidrætsforeningen

Målet med kurset
Målet med kurset er at give dig viden om og ideer til, 
hvordan din forening kan udarbejde og implementere 
en rekrutteringsstrategi, så foreningens bestyrelse 
og udvalgsformænd målrettet arbejder med rekrut-
tering og fastholdelse af ledere i foreningen

Forudsætninger for at deltage
Kurset henvender sig til alle frivillige ledere fra 
Dansk Firmaidrætsforbunds medlemsforeninger.
Der er mulighed for at gennemføre kurset enten for 
en gruppe ledere fra samme forening, eller for flere 
foreninger i samarbejde. For at få størst udbytte af 
indholdet anbefaler vi, at min. to personer fra sam-
me forening deltager i kurset.

Hvad indeholder kurset?
• Udarbejdelse og implementering af 
 rekrutteringsstrategi 
• Hvad siger statistik og undersøgelser om 
 frivillighed? 
• Udfordringer og muligheder ved rekruttering 
• Hvad kendetegner nutidens frivillige leder?
• Lederplejepolitik
• Frivilligansvarlig i foreningen 

Hvad kan du forvente at 
få med hjem?
Konkrete værktøjer til udarbejdelse af en rekrutte-
rings- og fastholdelsesstrategi for din forening. Her-
under bevidsthed om hvor og hvordan I kan skaffe 
nye ledere samt synliggøre jeres lederplejepolitik, så 
frivillige ledere i din forening føler sig anerkendt og 
værdsat. 
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Kend Firmaidrætten – 
Et ledelseskursus til 
nye foreningsledere 

Målet med kurset
• At give nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
 viden om Dansk Firmaidrætsforbund herunder 
 medlemsforeninger og firmaidrætten generelt 
•  At deltagerne får kendskab til Dansk Firmaidræts-
 forbunds tilbud til organisationens medlems- -
 foreninger
•  At deltagerne får viden om, hvor firmaidrætten 
 er placeret i det danske idrætsbillede
•  At deltagerne får kendskab til de vigtigste 
 regler/love, som retter sig specifikt mod 
 idrætsforeninger

Forudsætninger for at deltage
Kurset henvender sig til nye udvalgs- eller besty-
relsesmedlemmer i Dansk Firmaidrætsforbunds med-
lemsforeninger. Der kræves ikke nogen forudsætnin-
ger for at deltage i kurset

Hvad indeholder kurset?
• Idrætsbilledet i Danmark – organisationer og 
 forbund
• Struktur og organisation i Dansk Firmaidræts-
 forbund
• Tilskud, konsulentbistand samt øvrige 
 kontaktflader til Dansk Firmaidrætsforbund
• Præsentation af Dansk Firmaidrætsforbunds
 hjemmeside og sociale platforme 
• Folkeoplysningsloven og lokale tilskudsregler
• Lovgivningens krav til idrætsforeninger

Hvad kan du forvente at 
gå hjem med
Som nyt bestyrelses- og udvalgsmedlem er der ofte 
mange spørgsmål, man mangler svar på.
Kurset giver svar på de fleste af disse, så du ef-
ter kurset har en bred viden om foreningsledelse, 
kontaktflader samt dine muligheder for brug af fir-
maidrættens værktøjer, tilskud, konsulenter med 
mere. 
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Fleksible foreningsudviklingsforløb

I Dansk Firmaidrætsforbund vil vi styrke foreninger-
ne gennem fleksible udviklingsforløb. Et fleksibelt 
foreningsudviklingsforløb er et tilbud til de for-
eninger der ønsker at sætte fokus på et eller fle-
re områder i foreningen, med henblik på at styrke, 
nytænke og udvikle. Det er forskelligt fra forening 
til forening, hvor langt et udviklingsforløb vil være. 
Fleksibiliteten i valg af moduler, forløbets længde 
og varighed aftales med foreningskonsulenten. 

I et fleksibelt udviklingsforløb er fokus på proces og 
forankring, og bestyrelsen får i højere grad sat mål 
og erhverve redskaber til at arbejde med og efter. 

Vigtigst ved et vellykket foreningsudviklingsforløb 
er, at der i bestyrelsen skabes tid og ressourcer til at 
arbejde og implementere de aftaler, strategier, mål 
og handleplaner mellem de workshop, som forløbet 
indeholder.  Et fleksibelt foreningsudviklingsforløb 
vil derfor altid indeholde mindst to møder samt afsat 
tid til procesarbejde mellem møderne. 

Eksempler på moduler der kan indgå 
i de fleksible udviklingsforløb:

Det gode Team – samarbejde og dialog 
Se beskrivelse side 7 

Lederrekrutteringsanalysen
Analysen er sammensat af en række udsagn som sæt-
ter fokus på foreningens organisering, udvikling og 
tidligere arbejde med lederrekruttering

Foreningsanalysen
Analysen er sammensat af næsten 100 spørgsmål 
der omhandler alle de væsentligste forhold i en for-
ening, og deltagerne giver selv foreningen karakter

Rekrutteringsstrategi – Flere frivillige i 
firmaidrætsforeningen 
Se beskrivelse side 16

Spotanalyse
En spotanalyse bruges til at sætte SPOT på hele  
foreningen eller specifikke dele af foreningen

Foreningens stærke netværk 
Se beskrivelse side 8

Udviklingsplan/handleplan
Når der er truffet beslutning om, hvilke initiativer 
foreningen ønsker at arbejde med skal der udarbej-
des en handleplan.

Udvikling og nytænkning af foreningens 
aktiviteter og events 
Se beskrivelse side 9 

Idéudvikling
Hvordan får man flere ideer, både hurtigere og let-
tere. Udvikling af nysgerrighed, visualisering af mål, 
overvejelser og forandring

Effektivt, konstruktivt og engageret 
bestyrelsesarbejde 
Se beskrivelse side 10
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Kontaktoplysninger

Landsdel Nord 
Camilla Jørgensen
Mobil  26 70 97 03 
E-mail  cj@firmaidraet.dk

Landsdel Syd
Bo Ravn Bertelsen
Telefon 75 53 00 59
Mobil 26 74 00 59 
E-mail brb@firmaidraet.dk

Landsdel Øst
Sannie Kalkerup
Telefon 59 32 83 84
Mobil 40 45 78 63 
E-mail sk@firmaidraet.dk
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