KFUMS IDRÆTSFORBUND SØGER:

BESTYRELSESMEDLEM MED
ØKONOMIKOMPETENCER
Vil du være med til at præge udviklingen af et breddeidrætsforbund? Holde snor i et forbunds økonomi? Og
samtidig styrke dine personlige kompetencer i frivilligt bestyrelsesarbejde? Så har vi brug for dig i KFUMs
Idrætsforbund.
KFUMs Idrætsforbund er i en spændende udviklingsproces, hvor vi er i fuld gang med at udvikle nye
projekter, der skal få flere i Danmark til at dyrke idræt. Kunne du tænke dig at være med til at præge den
udvikling samt holde styr på økonomien, så er du lige det frivillige bestyrelsesmedlem, vi har brug for i
KFUMs Idrætsforbund.
Som medlem af forbundsbestyrelsen vil du have et tæt samarbejde med 6 engagerede frivillige med
forskellige kompetenceområder. Tilsammen udgør vi øverste myndighed i en organisation med 30.000
medlemmer i 140 foreninger og 25 efterskoler.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER I BESTYRELSEN
Vores nye bestyrelsesmedlem vil i samarbejde med den øvrige bestyrelse og forbundets generalsekretær,
have ansvaret for forbundets økonomi og have sine primære opgaver i at sikre og understøtte:
• Eksekvering af forbundets strategi i samarbejde med den øvrige bestyrelse
• Udarbejdelse af det samlede budget samt sikre intern budget kontrol
• Udarbejdelse af årsregnskab, samt fremlæggelse på forbundets årsmøde
• Kontakt til forbundskontoret og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i forbindelsen med økonomiske
afstemninger
Som vores nye bestyrelsesmedlem forventer vi at du kan deltage i 6 årlige bestyrelsesmøder, og du vil
derudover få mulighed for at indgå i netværksgrupper i DIF for at styrke dine egne personlige kompetencer.

DIN PROFIL
•
•
•
•

Du kan formidle økonomiske problemstillinger i øjenhøjde
Du besidder evnen til at indgå i et team af forskelligheder, hvor der stilles krav at vi udfordringer
hinanden og samtidig udnytter hinandens kompetencer i bestyrelsen
Du ønsker at gøre positiv forskel i stærke værdibårne idrætsfælleskaber
Du motiveres af det frivillige arbejde

VI TILBYDER
Vi vil gerne tilbyde dig en enestående mulighed for at:
• Blive en del af en ung bestyrelse, hvor der er mulighed for såvel personlig som faglig udvikling
• Få en bred berøringsflade med idrætsforeninger i hele Danmark
• Et godt, socialt samvær med den øvrige bestyrelse, hvor et stærk og udviklende fællesskab er centralt i
vores måde at arbejde på
Ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål stiles til bestyrelsesformand, Kasper Jepsen på jepsenkasper@
hotmail.com eller tlf: 40 94 34 46 senest d. 01.11.2018. Efter udvælgelsen vil det være muligt at lave et
introduktionsforløb, hvor du indgår i bestyrelsens arbejde, så du kan træffe en endelig beslutning på et
oplyst grundlag.

OM KFUMS IDRÆTSFORBUND
KFUMs Idrætsforbund blev grundlagt i 1918 og er en vigtig aktør i dansk foreningsidræt indenfor
breddeidræt, almen motorisk udvikling, sociale idrætsindsatser og uddannelse og unge ledere og trænere.
Læs mere om KFUMs Idrætsforbund og alle vores aktiviteter på www.kfumid.dk.

