
                                                                                                                                              

1 
 

 

 

Kære frivillige – erfarne og kommende 

Overvejer du at blive frivillig i SVSI, er du hjerteligt velkommen til at læse  

Frivilliginfo, som er stedet, hvor SVSIs frivillige finder de oplysninger, de har brug 

for i deres virke.  Du som ”måske-frivillig” vil få en fornemmelse af den 

mangfoldighed af muligheder, der er for at blive en del af en stor frivilliggruppe. Vi 

har brug for mange hænder – som holdledere, hjælpere, i udvalg og grupper, 

kreative, IT- og tal- nørder og meget andet. Tøv ikke med at kontakte SVSIs kontor, 

hvis vi har givet dig lyst til at være med! 

Til dig, som allerede er frivillig i SVSI, vil vi sige tak, fordi du bruger din tid, dine 

erfaringer og kompetencer i foreningens regi.  

SVSIs frivillige er fundamentet, hvorpå foreningen er bygget.  Foreningen kan 

sammenlignes med et stort maskineri, hvor alle tandhjul er lige vigtige, da de 

griber ind i hinanden og er med til at holde maskineriet i gang.   Derfor er det 

meget vigtigt, at du som frivillig føler dig godt ”klædt på” til opgaven – at du på en 

nem og overskuelig måde får alle de informationer, du har brug for. 

Her på Frivilliginfo samler vi de oplysninger og informationer, som vi mener er 

vigtige for dig, fx oplysninger om foreningen og dens opbygning. Du kan også finde 

informationer om specifikke emner, eller du kan finde links. Uanset om du er 

holdleder, udvalgsmedlem, eller kontaktperson, skal du nemt kunne ”klikke” dig 

frem til de ønskede oplysninger. 

Det er også i Frivilliginfo, at du finder oplysninger om møder, arrangementer og 

andre aktiviteter, som kan have interesse for dig, og her vil vi holde jer up to date 

omkring relevant lovgivning og forsikringer. 

Frivilliginfo er vores digitale ”håndbog”.  Det er op til dig som bruger at printe det 

ud, som du finder væsentligt at have på papir. I sekretariatet kan du finde alle 

siderne printet ud, og du er velkommen til at kigge i bogen der. Der vil ske en 

løbende redigering af Frivilliginfo. Alle frivillige får besked direkte omkring nye 

informationer eller ændringer. 
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Din mening og dine ideer er vigtige, for at Frivilliginfo kan forblive opdateret og 

udvikle sig. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du har gode ideer til 

indholdet. 

Venlig hilsen 

Tværgående udvalg (IS  09.08.19)(HMJ 01.11.20) 


