Favrskov Idrætssamvirke
Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Nyhedsbrev
Korte nyheder til orientering om aktuelle emner

5. januar 2015

Godt Nytår. Håber I er kommet godt ind i 2015 og er klar til det nye års udfordringer.
Dette nyhedsbrev drejer sig om årsmødet den 18/3 2015 og Årets Ildsjæl 2015.
Årsmøde 18/3-15, kl. 19:00, Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten: For dem der endnu ikke har sat X i
kalenderen, kan det nås endnu. På mødet orienteres der bl.a. om, hvad der er sket, og hvad vi har arbejdet
med i 2014, og til slut kårer vi, traditionen tro, Årets Ildsjæl. Der kommer senere særskilt invitation til
årsmødet.
Årets Ildsjæl 2015: Der findes mange ildsjæle i det lokale foreningsliv, og derfor har Favrskov
Idrætssamvirke (FI) besluttet, at vi hvert år kårer Årets Ildsjæl på repræsentantskabsmødet der afholdes i
marts måned. Kåringen af Årets Ildsjæl sker inden for den kreds af foreninger og klubber der er medlem af
FI. Kåringen ledsages af en gave og en check på 5.000 kr. fra FI.
FI skriver hvert år primo januar til medlemsforeningerne om at fremsende indstillinger til Årets Ildsjæl.
Senest 31. januar skal indstillinger til Årets Ildsjæl være FI’s bestyrelse i hænde. Bestyrelsen gennemgår
herefter indstillingerne, og Årets Ildsjæl kåres på det årlige repræsentantskabsmøde.
Nogle af de kriterier der kan bruges som parametre på en indstilling til Årets Ildsjæl i FI kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Understøtte talentudvikling i den lokale idræt
Skabt administrative forenklinger som gør det lettere at være frivillig leder
Skabt mulighed for uddannelse og udvikling af klubbens frivillige trænere
Skabt grobund for at en lokal klub økonomisk kan tillade sig at satse på både bredde og eliteidræt
Styrket muligheden for at tilskud til aktiviteter kan tilbydes og som ellers ville gå tabt
Været i stand til at aktivere særlige målgrupper i Idrættens verden
Medvirket til at etablere Idrætsfaciliteter, som har skabt forbedrede forhold for foreningsidræt
Gør en forskel og yder en ekstraordinær indsats for foreningslivet.

Ovenstående skal ikke betragtes som en facitliste, men blot som en hjælp til at udvælge emner til Årets
Ildsjæl. I princippet kan alle potentielle foreningsfrivillige indstilles med begrundelser.
Tidligere ildsjæle: 2008: Flemming Drachmann (HGF), 2009: Bent Kjær (Vellev IF), 2010: Kirsten Bonde
(NVUI), 2011: Magnus Nielsen (HOG), 2012: Per Lauenborg (GUI), 2013: Kim Jensen (TIF), 2014: Wilhelm
Krogsdal (HSK).

Indstillinger til Årets Ildsjæl 2015 sendes til denne mailadresse: bestyrelsen@favrskov-is.dk

senest 31. januar 2015.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen, FI

Information om det Favrskov Idrætssamvirke arbejder med og diverse info for
foreninger/samarbejdspartnere i Favrskov Kommune.
Tag nyhedsbrevet med på din forenings bestyrelsesmøde, sæt det på jeres opslagstavle/hjemmeside
og send det videre til trænere og ledere i jeres forening.

