Tag den hurtigste vej til at
starte en forening
Startpakken er et helt nyt og gratis værktøj, der guider dig gennem de
spørgsmål, du skal tage stilling til, når du sammen med andre skal fra
ide til køreklar forening.

Med et nedskrevet formål, en bestyrelse, de nødvendige vedtægter og
et stiftende møde er I stort set i mål med jeres nye forening. Men er
der andre krav? Og hvad skal der som minimum stå i vedtægterne?
Det får du hjælp til finde svar på i vores 'Startpakke til nye foreninger'.
Her er tre redskabsark og online guider, der viser jer den hurtigste vej
til at starte en forening, hvor de nødvendige formalia er overholdt.
Læs mere og hent 'Startpakken til nye foreninger' på frivillighed.dk

Få succes med årets
generalforsamling
Temaartikel: Foråret er højsæson for generalforsamlinger i
foreningslivet. Men hvad kræver det egentlig at holde en god
generalforsamling? Vi har samlet de vigtigste punkter i denne artikel.
Læs artiklen: Få succes med årets generalforsamling

Ny i bestyrelsen?
Temaartikel: Få 9 gode råd til, hvordan du som nyt
bestyrelsesmedlem bedst forbereder dig til opgaverne i foreningens
bestyrelse og på generalforsamlingen.
Få 9 gode råd til dine opgaver som ny i foreningens bestyrelse

Tryk på startknappen! Grundkursus for
dig, der er ny i bestyrelsen
Er du ny i din forenings bestyrelse? Eller regner du med at blive valgt

ind i bestyrelsen på jeres kommende generalforsamling? Så er det nu,
at du skal være hurtig og melde dig til vores kursus "Tryk på
startknappen". På kurset får du et bredt indblik i, hvad
bestyrelsesarbejdet i en frivillig forening indebærer, og du møder
andre bestyrelsesmedlemmer, som du kan netværke og sparre med.
Der er kun få ledige pladser tilbage og kurset er allerede den 21. marts
2017 i Fredericia.

Meld dig til "Tryk på startknappen" inden den 5. marts

Guider: Få hurtigt svar på spørgsmål
om frivillighed og foreningsliv
På frivillighed.dk finder du mere end 40 gratis online guider for frivillige,
foreninger og kommuner. I guiderne får du fx svar på:
 Må jeg lave frivilligt arbejde, når jeg modtager dagpenge eller efterløn?


Hvilke krav er der, når man etablerer en forening?



Hvordan får vi fat på flere frivillige?



Skal vi betale skat af foreningens indtægter?



Er frivillige på kommunale plejehjem forsikret?



Hvordan udvikler vi en god frivilligpolitik sammen med frivillige og
kommunale ledere?

Guiderne er nemme at bruge og bygger på vores omfattende viden om
frivilligheden og civilsamfundet. Læs dem på hjemmesiden, download og del
dem evt. med kolleger og medfrivillige.
Se alle vores online guider for frivillige, foreninger og kommuner

Flere nyheder fra CFSA
Søg tilskud til uddannelsesaktiviteter for

frivillige i sociale foreninger
Frivillige sociale foreninger og organisationer kan nu søge om tilskud
fra Uddannelsespuljens støtteform A til uddannelsesaktiviteter for
frivillige og ansatte.
Sidste år blev der fx givet støtte til kurser i psykisk førstehjælp og
konflikthåndtering og til uddannelse af bisiddere, rådgivere og
mentorer. Der blev også givet støtte til mere skæve uddannelsestilbud,
hvor der var fokus på humor som kommunikationsredskab i arbejdet
med brugerne, og til et skrive- og videoværksted for brugerfrivillige.
Der er afsat i alt 3 millioner kroner til puljen i 2017. CFSA
sagsbehandler alle ansøgninger, og Socialstyrelsen træffer den
endelige afgørelse om fordeling af midlerne.
I skal søge via Socialstyrelsens Tilskudsportal. Fristen for ansøgning
er den 24. marts 2017.
Søg tilskud fra Uddannelsespuljen

Ny frivilligundersøgelse på vej
Børne- og Socialministeriet har netop sat gang i en ny kortlægning af
danskernes frivillige arbejde. Undersøgelsen består af en bred
befolkningsundersøgelse af det frivillige arbejde i Danmark. Rambøl
Management overtager efter et udbud opgaven fra SFI og Netværket
for Forskning i Civilsamfund og Frivillighed (CiFri), der stod bag de
seneste undersøgelser fra 2006 og 2014.
Den nye undersøgelse adskiller sig fra den specialiserede
Frivilligrapport, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde udarbejder
hvert andet år, og som primært undersøger frivilligheden på det
sociale område.

Læs mere om kortlægningen af danskernes frivillige indsats

Folkebevægelsen mod ensomhed
Projekt Frivillig er blevet en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed.
Det giver nye muligheder for at sætte fokus på unge frivillige blandt de
foreninger, der er engageret i initiativet.
Læs mere om Projekt Frivilligs samarbejde med Folkebevægelsen
mod ensomhed

Fra 15 til 4 timers frivilligt arbejde
Se reglerne for ledige og efterlønnere, der deltager i frivilligt ulønnet
arbejde, som ændres efter den 21. marts 2017
Læs guiden med regler for frivillige på dagpenge og efterløn

Få pladser tilbage på
forårets kurser og
fyraftensmøder
Lær at bruge sociale medier strategisk
og effektivt (grundkursus)
Kender du lidt til Facebook og andre sociale medier, men bruger I dem
kun i begrænset omfang i din forening? På dette grundkursus får du et
bredt indblik i de sociale mediers verden og en grundigere
præsentation af og forståelse for de mest brugte og relevante
medieplatforme. Med dig hjem fra kurset får du første udkast til en

skræddersyet social medie-strategi til brug i din forening eller
organisation.
Kurset er gratis for frivillige og for ansatte i foreninger med færre end 3
årsværk. Ansatte i større foreninger skal betale deltagergebyr.
Skynd dig at tilmelde dig kurset, som vi holder i Slagelse den 23. marts
2017.

Meld dig til "Brug af sociale medier" inden den 7. marts

Få viden om brugerne - skab
sjove og indsigtsfulde
evalueringer

Er rummelighed i foreninger lige
godt for alle? Eller er det bare
noget, vi forestiller os?

Ved I, hvad brugerne egentlig synes om
og får ud af jeres tilbud?

Mangfoldighed er en del af frivillighedens
særkende. Og vi taler ofte om
rummeligheden i den frivillige verden.

Og vil I gerne have ideer til, hvordan I
inddrager brugerne i jeres evalueringer?
Så kom til fyraftensmøde med antropolog
Nina Holck.
På bare tre timer får du redskaber til at
skabe sjove og indsigtsfulde
brugerevalueringer.
I kan nemt overføre redskaberne til jeres
egen forening eller organisation og på
den måde få viden om, hvordan brugerne
oplever effekten af jeres indsats.
Vi holder fyraftensmødet i Odense den
29. marts 2017, i Århus den 26. april og i
København den 17. maj 2017.

Men større mangfoldighed tester også
ofte vores rummelighed, og der kan derfor
opstå konflikter og uoverensstemmelser
blandt de frivillige.
Sussi Maack stiller på dette tre timers
fyraftensmøde skarpt på rummelighed og
mangfoldighed i frivillige sociale
organisationer. Vi diskuterer, hvordan vi
skaber rammer for rummelighed, og
hvordan vi i højere grad konstruktivt kan
bruge de erfaringer og kompetencer, som
fx brugerfrivillige bringer med sig.
Vi holder fyraftensmødet i Odense den 3.
april, i Århus den 4. april og i København

den 20. april 2017.
Hurtig tilmelding til mødet i Odense, som
har sidste frist for tilmelding 8. marts.

Hurtig tilmelding til mødet i Odense, der
har sidste frist for tilmelding 10. marts.

Meld dig til fyraftensmøde om
brugerevalueringer

Meld dig til fyraftensmødet om
rummelighed

CFSA's Kompetenceforum
I CFSA's Kompetenceforum tilbyder vi undervisning af høj kvalitet i
viden og metoder for frivillige og ansatte i foreninger, frivillige
organisationer, kommuner og offentlige institutioner. Her kan frivillige
og ansatte få faglig og personlig læring og udvikling, der tager
udgangspunkt i den frivillige verden. Formålet med aktiviteterne er at
styrke, udvikle og inspirere alle aktører i det frivillige arbejde på
velfærdsområdet.
Vi har forskellige typer af tilbud lige fra webinarer, fyraftensmøder
og en-dags kurser til udviklings- og netværksforløb med særlige
emner samt internater med træning og øvelser.
Find relevante tilbud til dig og din forening i Kompetenceforum

Nyheder fra andre
Vis værdien er tema for Frivillig Fredag den 29. september 2017
Den irske by Sligo er Europæisk Frivillighovedstad 2017

Hvem skal være Europæisk Frivillighovedstad i 2019?

Nyt om puljer

Nyt fra fonde

Ansøgningspulje - frist 9. marts 2017

Nordea-fonden støtter lokale projekter

Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2017

Nu kan lokale foreninger i hele landet søge op til
100.000 kroner fra Nordea-fonden til projekter,

Ansøgningspulje - frist 20. marts 2017

der styrker fællesskabet i lokalmiljøet.

Frivilligt Socialt Arbejde til fordel for socialt

Søg støtte til jeres lokale projekt

truede mennesker (PUF)
Socialministeriet nedlægger Fondsdatabase
Ansøgningspulje - frist 21. marts 2017

Børne- og Socialministeriet nedlægger

Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Fondsdatabasen. Det oplyser ministeriet i en
mail til de fonde, som ligger i databasen.

Ansøgningspulje - frist 22. marts 2017

Læs mere på danmarksfonde.dk

Lokale ressourcepersoner til arbejdet med
æresrelaterede konflikter

Nye rapporter

Ansøgningspulje - frist den 23. marts 2017
Udlodningspulje til særlige sociale formål

Lokal dialog forbedrer integrationen
Se det nye metodekatalog fra Udlændinge og

Ansøgningspulje - frist 24. marts 2017

Integrationsministeriet

Uddannelsespuljen til frivilligt socialt arbejde
KORA udgiver ny rapport om gratis økonomiAnsøgningspulje - frist 24. marts 2017

og gældsrådgivning

Initiativer til en tidlig, forebyggende og mere

Hent rapporten: Gratis økonomi- og

effektiv indsats

gældsrådgivning i Danmark

Ansøgningspulje - frist 7. april 2017

Ny norsk forskningsrapport om samspillet

Etablering af nye frivilligcentre

mellem civilsamfundet og markedet
Hent rapporten Frivillighet og forretning

Informationsmøde om ansøgningspuljer
Få indblik i sagsbehandling i forbindelse med
ansøgningspuljer og se, hvordan et
ansøgningsskema udfyldes korrekt. Hent
præsentationen fra Socialstyrelsens møde for

Aktuelle
konferencer

frivillige organisationer, som blev holdt i Odense
den 10. februar 2017.

Konference den 23. marts 2017

Hent materialet fra mødet

Ambitioner og muligheder på det frivillige
sociale område

Guide om fundraising til foreninger
Få en introduktion til fundraising og et godt
overblik over finansieringskilder som fx offentlige
puljer, private fonde og legater, sponsorater

Fonden for Socialt Ansvar inviterer til konference
om frivillighed på det sociale område. Børne- og
socialminister Mai Mercado (K) er blandt
deltagerne.

og erhvervssamarbejder.
Se vores guide: Fundraising for frivillige sociale

Konference den 31. marts 2017

organisationer

Effektstyring i fonde og foreninger
Altinget inviterer til konference om strategisk
benyttelse af effektstyring i fonde og foreninger.
Oplæg ved danske og internationale eksperter.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale
udviklings-, kompetence-, og videnscenter om frivilligheden på
velfærdsområdet. Vores formål er at styrke og udvikle frivilligheden,
det aktive medborgerskab og civilsamfundet i Danmark.
Vi rådgiver frivillige, foreninger og landsorganisationer på
velfærdsområdet og samarbejder med blandt andre fonde, kommuner,
regioner, styrelser og ministerier om udvikling af samarbejdet med
civilsamfundet.
Vores viden bygger på tæt kontakt til aktørerne i frivilligheden og
civilsamfundet og på analyser af dansk og international forskning.
Vi anvender vores indsigt fra både praksis og analyser i alle vores
aktiviteter, tilbud og undersøgelser. Vi lægger vægt på at sikre, at alle
har let adgang til relevant, bred viden om frivilligheden, som
kvalificerer udvikling og aktiv deltagelse i civilsamfundet på tværs af
organisering og aktører.
Læs mere om Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Få relevante nyheder og faglige artikler
Meld dig til vores nyhedsbrev, hvis du vil have relevante nyheder og
faglige artikler om frivilligheden på velfærdsområdet.
Vi holder dig også opdateret om vores kurser, netværk, seminarer,
konferencer og andre aktiviteter for frivillige, foreninger, kommuner,
regioner.
Del gerne nyhedsbrevet med dine kolleger og netværk, som
interesserer sig for det frivillige arbejde på velfærdsområdet.
Du kan også få nyt fra os ved at like vores Facebook eller LinkedIn-side

Ja tak, jeg vil gerne modtage CFSA's nyhedsbrev

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Like

Albanigade 54 1. sal | 5000 Odense C

Tweet

+ 45 66 14 60 61 | info@frivillighed.dk
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har meldt
dig til vores nyhedsliste på www.frivillighed.dk.
Opdater indstillinger | Afmeld

Del
Videresend

