
Har du flair for kommunikation og journalistik? 

 

FUF søger et nyt bestyrelsesmedlem, der kan skrive en pressemeddelelse, se de gode historier og 

kommunikere med medlemsforeninger via de sociale medier.  

Derudover skal du deltage i bestyrelsens øvrige opgaver/aktiviteter.  

 

Du er et ”foreningsmenneske”, der får energi af, at være en del af et frivilligt, engageret og målrettet team. 

Du bor i Frederikshavn Kommune. 

Du har tid og lyst til at bruge 6-12 timer/måned på frivilligt arbejde. 

 

Vi tilbyder et fællesskab i en seriøst arbejdende bestyrelse med en venskabelig og uhøjtidelig tone og hvor 

alle mand deltager aktivt i årets opgaver. Du får god mulighed for indblik i den politiske verden omkring 

foreningslivet og får opbygget et stort netværk. Arbejdet giver gode kompetencer i forhold til arbejdsliv. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Henrik Carlsen eller øvrige styrelsesmedlemmet 

på mail fuf@fuf.nu 

 

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF, er paraplyorganisation for børne- og ungdomsforeninger i 

Frederikshavn Kommune. Se mere på www.fuf.nu  

 

 

 

 

Er du interesseret i organisationsudvikling? 

 

FUF søger et nyt bestyrelsesmedlem med organisatorisk, strategisk og politisk forståelse til bl.a. 

udvikling/modernisering af egen forening og vejledning af medlemsforeninger.  

Derudover skal du deltage i bestyrelsens øvrige opgaver/aktiviteter.  

 

Du er et ”foreningsmenneske”, der får energi af, at være en del af et frivilligt, engageret og målrettet team. 

Du bor i Frederikshavn Kommune. 

Du har tid og lyst til at bruge 6-12 timer/måned på frivilligt arbejde. 

 

Vi tilbyder et fællesskab i en seriøst arbejdende bestyrelse med en venskabelig og uhøjtidelig tone og hvor 

alle mand deltager aktivt i årets opgaver. Du får god mulighed for indblik i den politiske verden omkring 

foreningslivet og får opbygget et stort netværk. Arbejdet giver gode kompetencer i forhold til arbejdsliv. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Henrik Carlsen eller øvrige styrelsesmedlemmet 

på mail fuf@fuf.nu 

 

 

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF, er paraplyorganisation for børne- og ungdomsforeninger i 

Frederikshavn Kommune. Se mere på www.fuf.nu  

 

 


