
Aqua-inspiration 2022
Fremtidens idrætsbestyrelse 

Fra foreningsmedlem til bestyrelsesmedlem



Tal sammen 

• Har I brug for flere frivillige? Til hvad?

• Hvornår lykkes I bedst med at rekruttere frivillige?

• Hvem har I svært ved at rekruttere?

• Er I klar til at rumme dem hvis de melder sig?

• Hvad vil det betyde for jer at få flere frivillige i foreningen? 



Hav en plan

Foreninger som har let ved at tiltrække 
frivillige:

• Har en åben, decentral organisation og 
en udadvendt bestyrelse

• Kommunikerer klart og positivt 

• Sikrer en stor deltagelse i foreningens 
sociale aktiviteter

• Arbejder med at tilpasse sig trends, 
behov og vilkår

• Har en bevidst strategi for deres tilgang 
til frivillige! Konklusion fra undersøgelsen 

”Fremtidens frivillige foreningsliv i 
idrætten”. Idrættens Analyseinstitut 2012



Hav en plan

Frivilligstrategi i øjenhøjde: 

At have en bevidsthed om: 

Rekrutterings indsats (hvem og hvordan?)

• Spotte og spørge 

• Konkrete opgaver

Motiveringsindsats (hvem og hvordan?)

• Motivering af frivillige

• God frivilligpleje



Frivilligstrategi

Hvorfor kan en frivilligstrategi være med til 
at gøre en forskel?

• Der er et vedvarende fokus på frivillighed 
i forhold til rekruttering – det er ikke 
overladt til tilfældigheder og 
hovsaløsninger.

• Der arbejdes systematisk med motivering
og med at skabe en forening det er 
attraktivt at være frivillig i



Hav en plan

”Vi skal ikke hjem, vi skal videre!”



At gå til svømning

Medlemmer Frivillige



At gå til svømning og forening

Medlemmer

Ad-hoc frivillige: hjælpere

Loyale frivillige: resursepersoner

Tovholdere: ansvarlige

Kernefrivillige: udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer



Niveauer i foreningsledelse 

Taktisk plan 
Planlægning, handlingsplan, organisering og frivilligstrategi  

Strategisk plan 
Vedtægter, vision og mission, værdier/politikker, 

Operationelt plan 
Konkrete aktiviteter   



Medlemsrejsen



Medlemsrejsen - unge



Tal sammen 

• Går man til svømning eller til svømning & forening hos jer? Hvordan 
oplever man det som medlem?

• Har I styr på medlemsrejsen hos jer og hvad I gør for at få medlemmer 
videre ind i foreningen? Hvad er de bedste erfaringer?

• Hvor er det vigtigst at I sætter ind og hvad ville det være godt at gøre?



Husk at spørge

• De fleste frivillige er blevet ”spurgt” 
– de kommer sjældent af sig selv.

• Husk at det at blive spurgt er et 
kompliment.

• Indstil dig på at den du spørger 
siger ja… og husk at et nej kan være 
et oplæg til dialog. 

Det vigtigste råd til rekruttering 
SPØRG PERSONLIGT!



Husk at spørge

1. Spørg personligt

2. Spørg nogle andre end dem du 
plejer

3. Spørg også de travle

4. Gå efter den bedste til opgaven

5. Spørg hele året

6. Lad ”den rigtige” spørge og spørg på 
det rigtige tidspunkt

7. Ofte er det lettere at finde 3 end 1

NB: husk at folk vil gerne være en del af 
en succes!



Husk at spørge



Konkrete opgaver

Klare opgavebeskrivelser er med til at 
flere siger ”ja”.

Frivillige er i stigende grad interesseret i 
de konkrete opgaver – i mindre grad i at 
have en bestyrelsespost

Delegering og inddragelse af mange 
forudsætter en større klarhed om 
opgaverne



Konkrete opgaver

Vi  skal bruge en kasserer!

Titel Kasserer

Formål Du skal varetage foreningens økonomi og deltage i bestyrelsesmøder



Konkrete opgaver

Vi skal bruge en kasserer!



Konkrete opgaver



Overvej  

• Hvordan spørger I i dag?

• Hvordan kan I blive bedre til at spørge?

• Hvor konkret er jeres opgaver beskrevet i dag?

• Hvordan vil I gerne have jeres opgave beskrevet fremover?

• Hvilke opgaver er det vigtigst at I får lavet klare beskrivelser på?

• Hvordan kommer I i gang?



Hvad tager I med?

♥ Hvad gør I allerede godt og skal fortsætte med at gøre?

🚀 Hvad skal I begynde at gøre anderledes eller nyt? 

🅿 Er der noget I skal holde op med at gøre?


