Dansk Softball Forbund søger
bestyrelsesmedlem som brænder for
rekruttering af voksne til sporten

Dansk Softball Forbund (DSoF) er midt i en spændende udvikling. I forbundet ønsker vi bl.a. at
invitere flere voksne ind i vores sport, som en del af en større strategiaftale med Danmarks
Idrætsforbund (DIF).
Vi har derfor brug for dig, som har ledelseskompetencer, og som brænder for at stå i spidsen af vores
rekruttering- og fastholdelses-indsats af voksne til softball-sporten gennem aktiviteten Slowpitch og
Indoor Softball. Lyder dette som noget for dig, så bliv frivilligt bestyrelsesmedlem i Dansk Softball
Forbund.
DSOF har brug for
Vores nye bestyrelsesmedlem vil have ansvaret for forbundets slowpitch-arbejde. Vi søger et
bestyrelsesmedlem med ledelseskompetencer, der ikke er bange for at løfte nogle opgaver selv, men
som også har tæft for at følge op på andres arbejde. Vi forestiller os at du organiserer en
arbejdsgruppe, der laver de fleste praktiske opgaver, men at du bliver ansvarlig over for bestyrelsen
for arbejdets udførelse. Endvidere deltager du årligt i ca. 6 bestyrelsesmøder, hvor du sparrer og
idéudveksler med resten af bestyrelsen. I mellem møderne vil der være opfølgning og arbejde med
arbejdsgrupperne.
Dine primære opgaver som slowpitch ansvarlig
●

Ansvarlig og formand for slowpitch udvalget

●

Koordinere og lede indsatsen omkring rekruttering af flere voksne

●

Samarbejde med og motivere klubber til udvikling af slowpitch i deres klub

●

Opbygge et netværk med slowpitch-interesserede i DSoF

●

Overordnet ansvarlig for aktiviteter, der fastholder spillere i aldersgrupperne

DSOF tilbyder
●

At gøre en forskel – ved at skabe glæde og fællesskab med sjove aktiviteter og oplevelser
omkring en fantastisk sport for både nye og garvede voksenspillere

●

At præge voksen-rekrutteringsarbejdet i Dansk Softball Forbund

●

At fremme softballs synlighed i Danmark over for 30+ segmentet

●

At blive en del af et fællesskab med en uformel, humoristisk og hyggelig omgangsform

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning + CV til sekretariatet, Keld Andreassen, på info@softball.dk snarest og senest d.
20. februar 2019. Efter udvælgelsen vil bestyrelsen indstille dig til valg på repræsentantskabsmødet d.
6. april 2019, hvor valget vil foregå som en demokratisk proces.
For mere information om bestyrelsesposten
Kontakt venligst Forbundsformand, Henriette Gilhøj på 2092 7309 eller formand@softball.dk.
Om Dansk Softball Forbund
Dansk Softball Forbund blev stiftet i 1978 og er en moderne og velfungerende idrætsorganisation med
en række udvalg, der varetager såvel bredde- som eliteinteresser for både juniorer og seniorer. Dansk
Softball Forbund, der har hovedsæde i Brøndby, organiserer i dag ca. 1.000 medlemmer, som dyrker
softball i 15 klubber rundt om i Danmark.

