Vil du være KFUMs Idrætsforbunds FV-ambassadør?
Kære medlem af Forbundets Venner
Forbundsbestyrelsen ønsker i samarbejde med og på foranledning af bestyrelsen i Forbundets Venner at
oprette et ambassadørkorps bestående af medlemmer af Forbundets Venner.
Vi må i forbundsbestyrelsen erkende, at det kan være svært at følge med i det daglige liv i alle af
forbundets foreninger. Vores tre konsulenter arbejder for fuld damp med at besøge foreningerne, men det
giver sig selv, at de ikke kan nå dem alle sammen og slet ikke flere gange om året. Vi ved også, at der i
Forbundets Venner sidder stærke kræfter med et stort kendskab til de lokale foreninger, som kender de
gode og inspirerende historier derude. Og måske også de - af og til - mere bekymrende historier, og hvor
forbundet måske kunne hjælpe de pågældende foreninger. Vi mener derfor i forbundsbestyrelsen, at netop
medlemmerne i Forbundets Venner kan være oplagte til at fungere som et uformelt bindeled mellem den
lokale forening og forbundet og således formidle både oplevelserne fra det lokale til forbundet, men også
at formidle nyt fra forbundet til foreningerne. Vi håber derfor meget, at det er en opgave, som du synes er
interessant og vigtig, og som du godt kan se dig selv være en del af. Vi vil understrege, at det absolut er en
frivillig sag, om man vil være med.
Vi forestiller os, at en FV-ambassadør gør følgende:
-

Har kontakt til én (eller flere) af KFUMs foreninger (man kan godt være flere ambassadører om
samme forening) i dit lokalområde.
Holder sig orienteret i forbundets nyhedsbreve, som findes på forbundets hjemmeside og formidler
relevant information videre til den lokale forening, hvis der er ønske herom.
Kan være det ekstra bindeled til forbundet med oplysninger om foreningen og/eller
lokalsamfundet, hvis forbundet har behov for det.

Kort sagt vil vi gerne, at en FV-ambassadør er forbundets øjne, ører og mund ude i det lokale foreningsliv.
Kunne det være en opgave for dig eller har du spørgsmål til opgaven, er du meget velkommen til at
kontakte Forbundsbestyrelsen eller Forbundets Venner på nedenstående mail/telefonnummer senest 1.
februar 2018. Vi håber, at flere kunne have mod på opgaven, og vi vil forsøge at samle alle interesserede til
et introduktionsmøde i starten af 2018, hvor vi ønsker, at I vil være med til at udvikle ideen.
Vi ser frem til at høre fra dig.
De bedste hilsner
Kasper Jepsen – formand KFUMs Idrætsforbund og Henrik Eriksen – formand Forbundets Venner

Kasper Jepsen: jepsenkasper@hotmail.com
Henrik Eriksen: henrik.eriksen1@skolekom.dk

tlf. 40943446
tlf. 52178526

