Välkommen till funktionärsuttagningen!

Friskis&Svettis verksamhet bygger till stora delar på funktionärers frivilliga engagemang. Du är i
gott sällskap av över 15 000 ideellt arbetande funktionärer i en organisation som är känd och
spridd i flera länder och som har mer än en halv miljon medlemmar. Vår starka förhoppning är att
du ska trivas och utvecklas i din roll som funktionär – då tror vi att du blir världsklassig på att ge
alla våra medlemmar ett bemötande som överträffar deras förväntningar. För att du ska få bästa
tänkbara förutsättningar att ha kul och koll i ditt funktionärskap vill vi berätta lite mer om hur det
funkar.
Utbildning för dig som vill bli funktionär
Vår interna funktionärsutbildning ges till alla funktionärer. Utbildningen är två dagar lång och de
båda dagarna ligger med några månaders mellanrum. Första steget av utbildningen är en del i
rekryteringsprocessen.
Alla som ska bli tränare genomgår dessutom grundutbildning i Friskis&Svettis Riks regi.
Friskis&Svettis står för utbildningskostnaden. Du bidrar själv med resekostnader till och från
utbildningen samt din lediga tid dessa dagar. För att täcka en del av föreningens
utbildningskostnader i samband med grundutbildningen bidrar du även med att leda 100 pass i
föreningen utan arvode. Om du har haft färre än 100 pass i föreningen när du avslutar ditt
funktionärskap kommer du att debiteras 100 kr/pass för de återstående passen upp till 100.
Inspiration och fortbildning
Föreningen anordnar ett antal olika inspirations- och fortbildningstillfällen varje år. Dessa
anordnas för din och föreningens skull och vi hoppas att du vill vara med på de flesta.
Support
Du har möjlighet att få stöd i din funktionärsroll av en support. Din support har som uppgift att
hjälpa dig tillrätta in i föreningen och att vara ett stöd inför, under och efter utbildningen.
Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i föreningen
För att du ska trivas som funkis behöver du ha koll på läget. Största delen av vår kommunikation
sker via facebook, mail och telefon. Försäkra dig om att vi alltid har dina aktuella
kontaktuppgifter.
Ditt pass, ditt ansvar
Vid sjukdom, semester eller annan frånvaro har du ansvar för att ordna ersättare till ditt pass.
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Träningskort
Vi tror att det känns bra för dig att ha koll på vårt utbud. Ett av dina viktigaste uppdrag är därför
att prova våra olika träningsformer och pass så att du lätt och självklart kan guida motionärerna
till en träning som kan passa just dem. Du får ett träningskort som gäller under den tid du är
funktionär och som ger dig tillträde till alla våra aktiviteter. Detta ger dig möjlighet att testa,
känna och uppleva vår träning. Vi hoppas att du utnyttjar den möjligheten. Tänk på att alltid dra
ditt kort varje gång du tränar. Din medlemsavgift är obligatorisk och den löser du själv varje
kalenderår.
Kläder
När du är på ditt pass bär du kläder ur Friskis&Svettis kollektion. Kläderna och loggan gör att vi
upplevs som enhetliga och vi blir då tydliga i vår profil.
Friskis&Svettis logga
Vår logotyp är skyddad och det finns restriktioner om hur den ska se ut och hur den får användas.
Du får inte medverka i någon kommersiell reklam med loggan utan föreningens godkännande.

Välkommen!
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