Job beskrivelser
Ja, vi er en frivillig forening som består udelukkende af frivilligt arbejde. Men hvad betyder
frivilligt arbejde?

Frivillig = du vælger selv at stille op, dette er den frivillige del
Arbejde = Når du er blevet valgt skal du yde et arbejde.

Det er ikke ment sådan at du skal gøre alt for klubben, men du skal være det gode
eksempel der går forrest. Det betyder også at hvis du kan se din tid er knap og du ikke
ligger det arbejde i som du burde, så træd tilbage og være en aktiv del af et udvalg.
Vælger du at blive en del af bestyrelsen og/eller udvalg så husk: Familien kommer altid
først, samt at nyde det.

Bestyrelsen
Formand (krævende)
•

Det er din opgave som formand at have det overordnede overblik.

•

Det er dig der indkalder til møder, minimum ét hvert kvartal ifølge vores vedtægter.
Men det er som regel en god ide at have et hver måned i løbet af sæsonen.

•

Du skal deltage i aktiviteter omkring vores aktier i Aalborg Pirates.

•

Du skal skrive formandens beretning til ”Pirates for fan” hver måned. Det skal
sendes til Laila Lund Larsen (fanblad@piratesfan.dk)

Næstformand
•

Du er næst i rækken hvis formanden ikke kan stå for sine opgaver. (så læs
jobbeskrivelse for formand)

•

Skulle formanden dog gå af vil der blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor der vil blive valgt en ny, denne opgave overtager du ikke
automatisk, men det vil være e fordel hvis du har interesse i en dag at overtage
posten.

Kasserer (krævende)
•

Det er dig der står for at økonomien er i orden.

•

Du laver regninger når vi skal have penge ind, samt følger op på disse

•

Du står, i samarbejde med it, for webshoppen.

•

Du skal til møderne kunne frembringe en saldobalance sådan bestyrelsen og
udvalg ved hvordan økonomien ser ud.

•

Du skal følge op på at de udvalg der tjener penge også kommer dem i banken,
hurtigst muligt.

•

Du skal lave regnskabet færdig til d. 30 juni, herefter skal du indkalde til et møde
med bestyrelsen og revisor omkring gennemgang af det færdige regnskab til
generalforsamlingen.

Medlem 1 og 2
•

Du/I skal deltage aktivt til møderne

Suppleant 1 og 2
•

Du/I er med til møder, men har kun stemmeret hvis der er frafald til de enkelte
møder. Er der forfald af næstformand eller bestyrelsesmedlemmer vil du blive
indsat på denne post.

Udvalg
Frivilligudvalg – Nedlægges
Flaskepost – Nedlægges, er under it udvalg. Varetages af Laila L. Larsen
Fanbod – Nyt navn + ansvar. Kampansvarlig. Merchandisedelen kommer under
bestyrelsen og udvalgsformænd.

Bus formand (krævende, planlægges før sæsonen med opfølgning i sæsonen)
•

Det er dig der står for udebaneture.

•

Der er en fin linje imellem at få busser af sted uden at lave et stort underskud,
derfor er det er krævende post.

•

Efter afholdt bustur står du for optælling og indsætning af penge i banken, dette
skal ske indenfor en rimelig tid efter arrangement. (Mere info af kassereren)

•

Du skal skrive lidt om hvad der sker i dit udvalg, dette skal bruges i ”Pirates for fan”
send det til Laila Lund Larsen (fanblad@piratesfan.dk), hvis der er noget at fortælle

It formand (krævende, mest i sæsonen men der er opdateringer hele året)
•

Du står for hjemmesiden, facebook og alle elektroniske medier.

•

Du skal have et tæt arbejde med kasserer samt de andre udvalg, da det er dig de
kommer til når de skal have noget på nettet

•

Du skal skrive lidt om hvad der sker i dit udvalg, dette skal bruges i ”Pirates for fan”
send det til Laila Lund Larsen (fanblad@piratesfan.dk), hvis der er noget at fortælle

Aktivitets formand (krævende)
•

Du står for at planlægge fester og andre aktiviteter.

•

Efter afholdte aktiviteter, hvor der er tjent penge, står du for optælling og indsætning
af penge i banken, dette skal ske indenfor en rimelig tid efter arrangement. (Mere
info af kassereren)

•

Du står for at planlægge spillermøder, det er blevet besluttet at det koster 30/15 kr.
at deltage i disse, dette er fordi der er udgifter som gaver til spillerne forbundet med
afholdelsen.

•

Du skal skrive lidt om hvad der sker i dit udvalg, dette skal bruges i ”Pirates for fan”
send det til Laila Lund Larsen (fanblad@piratesfan.dk), hvis der er noget at fortælle

•

Du og den kampansvarlige står for at kåre månedens spiller, samt at holde øje med
hvilken jubilæer vi har i klubben (her skal du samarbejde med Water og Aksel) Du
skal også lave en tekst/interview til bladet, send det til Laila Lund Larsen
(fanblad@piratesfan.dk)

Kampansvarlig
•

Du står for at bemande de forskellige poster der er omkring kampstart.
o Fanbod, lav vagtplan frem i tiden (den åbner 1-1,5 time før kampen og er
åben i alle periode pauser.)
o Flag
o Indløb
o Trommen
o Tifo

•

Du skal skrive lidt om hvad der sker i dit udvalg, dette skal bruges i ”Pirates for fan”
send det til Laila Lund Larsen (fanblad@piratesfan.dk), hvis der er noget at fortælle

•

Du og aktivitetsformanden står for at kåre månedens spiller, samt at holde øje med
hvilken jubilæer vi har i klubben (her skal du samarbejde med Water og Aksel) Du
skal også lave en tekst/interview til bladet, send det til Laila Lund Larsen
(fanblad@piratesfan.dk)

•

Du står for at søge div. tilladelser til div. aktiviteter, både hos Gigantium og
Sikkerhedscheferne (Thomas T. Milverts og Trine B. Mouchau)

