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FRIVILLIGHEDSSTRATEGI !
AHS vil i de kommende år sætte mere fokus på de frivillige. Til det formål har vi udarbejdet en 

frivillighedsstrategi, som kan være med til at skaffe flere frivillige til at hjælpe med det store arbejde, der 

skal gøres, hvis de opsatte mål i strategiplanen skal nås.  !
Tanken bag strategien er dels at give de frivillige et indblik i AHS´s mål og visioner for fremtiden, men også 

at få synliggjort den glæde, der er ved at være frivillig i AHS. På den måde sikrer vi en bred forståelse for 

vores strategier og handlingsplaner. Dette er med til at skabe vækst i fanklubben samtidig med, at der løftes 

i flok og med gensidig respekt for AHS og Aalborg Håndbold. 

VISION 
AHS vil være Danmarks bedste fanklub, når det gælder om at ”løfte i flok”. 

MISSION 
At skabe et fællesskab præget af gensidig respekt og gode oplevelser, hvor det er berigende at ”give en 

hånd med”. !
AHS er ikke en hvilken som helst fanklub. Det skal være et fællesskab, som den enkelte glæder sig over at 

være en del af og hjælpe.  AHS vil bestræbe sig på, at alle som er frivillige i fanklubben får en god og 

positiv oplevelse. Det frivillige arbejde, der udføres, skal til enhver tid respekteres og værdsættes.  

VÆRDIER 
AHS vil være førende i relation til frivillige på følgende parametre: !

• Alle skal føle sig velkomne 

• Den frivillige kan fornemme fællesskabet og respekten for det arbejde, den enkelte udfører  

• Der skal være mulighed for at udbygge relationer med andre frivillige  

• Alle skal have en god, positiv og sjov oplevelse i deres virke for AHS 

• Den frivillige skal føle, at han/hun gør en forskel og er med til at præge udviklingen 

• Den enkelte skal have mulighed for at påtage sig det ansvar, som den enkelte ønsker 

• Den frivillige skal udfordres på de kompetencer, som vedkommende besidder, og disse skal bruges 

• De frivillige skal støttes og bakkes op på de områder, de dækker !
2016-MÅL 

- Ultimo 2014; alle bestyrelsesposter og udvalg skal have en klar og tydelig 
arbejdsbeskrivelse 

- Ultimo 2014: Den frivillige skal have et klart overblik over, hvad der forventes, og hvad 
der ligger i den opgave, man påtager sig  
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- Alle medlemmer kan indstille en frivillig til kåring af ”Årets Frivillige” sæsonen 
2014-2015. Vinderen modtager kåringen på generalforsamlingen i 2015 

- I sæson 2014/2015 afholdes der et særligt ”frivillighedsarrangement” 

- I 2016 skal der være oprettes mindst 4 velfungerende udvalg under AHS 

!!
Vedtaget af Aalborg Håndbold Supports bestyrelse, 5. marts 2014.
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