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1. Tanker om den moderne frivilligheten - hvordan ivaretar vi og utvikler vi frivilligheten som
en grunnmur for den organiserte idretten?
- Hvordan øke kontinuitet i de frivillige vervene?
- Følelsen av å bety noe, for noen
- Kompetanse som ønskes
- Sosiale fellesskapet: betyr noe, for noen: Man får igjen
- En fysisk møteplass i en digital og utrygg verden → fortrinn (ha noe fast)
- Verdien av å bidra til noe som er større enn seg selv → Evne å synliggjøre
hvorfor man er frivillig, eks. Synliggjøre ringvirkningene av kioskvakten
- Synliggjøre “dette får du ved å være en del av oss”
- Hvordan skaper vi disse sosiale arenaene? Tillit til folk, verdsette arbeidet og
anerkjenne arbeidet som blir gjort
- En kan anta at alle føler at de gir mye, venter på tilbakemeldinger av hverandre.
- Rammeverk: Rollefordeling og funksjonsbeskrivelse som spiller opp de frivillige
- Hvordan tilrettelegge kompetansehjelp som sikrer kvalitet i frivilligheten?
- Tilgjengeliggjøring av gode rammer, planer og verktøy
- Hvordan ønsker du å ta til deg informasjon? Lære fra noen (mennesker) eller
lære fra noe? (enkle/fine/ryddige dokumenter)
- God delingskultur (yngre lærer av eldre, eldre lærer av yngre)
- Særforbundets rolle vs Idrettskretsens rolle
- God kvalitet vil ikke nødvendigvis gi god kontinuitet: Verdsette de som har vært
med lenge, og tilrettelegge for god kompetanseutveksling mellom de som går ut,
og de som kommer inn. Spesielt på presidentnivå.
- Red Utøver-programmet til ANDO: Utvikle no «God frivillig» Tilgjengeliggjøring av
E-Læring. Onboarding av nye klubbledere og styret.
2. I hvilken grad kan vi basere oss på at frivilligheten skal dekke fremtidens
kompetansebehov
- Tiltak: Øke organisasjonsforståelsen og realitetsorientering: Tydeliggjøre hvor
klubben vil, ønsker vi profesjonalisering?
- Idretten må sette premissene for fremtidens kompetansebehov, og jobbe for at
frivilligheten i ___ grad dekker dette.
3. Hvordan kan vi samarbeide for å møte disse utfordringene i fremtiden?
- Erfaringsutveksling på tvers av idrettene
Vi rakk dessverre ikke spørsmål 4.
Takk for møtet!

