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Webinar 27. oktober kl. 19:00 

Notat vedr. frivillig politik 

Versionsstyring 

20210930 1. udkast Til workshop 

20211004 2. udkast Til a gruppe 

20211006 3. udkast Til a gruppe 

20211012 4. udkast Til a gruppe 

20211027 5. udkast Til webinar 

20211101 6. udkast Til bestyrelse 

20211208 7. udkast Til bestyrelse 

 

Indledning 

Danske Torpare er en interesseorganisation for ejere, lejere og brugere af hus og grund i 

Sverige, som foreningen bestræber sig på at hjælpe med stort og småt i den forbindelse. 

Foreningens vision er at etablere det mest attraktive interessefælleskab for 

medlemmerne, og det gør vi med udgangspunkt i disse grundlæggende værdier: Vi vil 

være fagligt kompetente, anerkendende og nysgerrige. Værdier, som karakteriserer de 

ansatte og de frivilliges indsats i Danske Torpare.  

Danske Torpare arbejder ud fra en strategi, som udmøntes i indsatsområder, bl.a. 

frivillighed. 

Vi ønsker at tilknytte frivillige til en lang række opgaver af en række årsager: Den enkelte 

får værdi og livsindhold af indsatsen, skaber værdi for andre, aflaster de ansatte, som kan 

kaste sig over andre opgaver så vore medlemmer får størst mulig glæde af deres 

medlemskab. Frivillige kan få nye færdigheder, skabe sammenhængskraft og engagement, 

være værdifulde og loyale kritikere og medspillere i den daglige praksis og skabe sociale 

rum og interessefællesskaber, som er så væsentlige for mennesket og foreningen.  

Danske Torpare vurderer at for at indfri de muligheder, der beskrives ovenfor, så skal der 

være et grundlag, en politik, som definerer rammerne:  En Frivilligpolitik. 
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Frivilligpolitik i Danske Torpare 

Velkommen som frivillig i Danske Torpare! 

Frivilligpolitikken skal skabe et fælles fundament for alle frivillige i foreningen. Den skal 

fortælle hvad vi kan forvente af hinanden og skal sikre en fælles forståelse for rammerne 

for den frivillige indsats. 

Din og vores frivillige indsats er afgørende for foreningen for at fastholde og udvikle 

Danske Torpare som det mest attraktive netværk for vores nuværende og kommende 

medlemmer.  

Vi definerer en frivillig indsats som  

- en ulønnet og kompetent indsats 

- en indsats, drevet af fri vilje 

- en indsats, der er til gavn for én selv og andre 

- en indsats, der organiseres under Danske Torpares bestyrelse og daglige ledelse 

- en indsats, der er aktiv, og som kan variere fra få timer til mange år 

- det skal være sjovt og berigende 

Ansatte og frivillige samarbejder om Danske Torpares fælles formål: At gavne vores 

medlemmer. 

Mangfoldighed 

De frivilliges indsats kan f.eks. omfatte: Tovholder i netværk, udvalgsarbejde, 

bestyrelsesarbejde, administrative opgaver, arrangør/medarrangør af aktiviteter. 

Nogle opgaver kræver særlige personlige og faglige kompetencer og måske oplæring, 

andre ikke. Uanset opgavens karakter, så ønsker Danske Torpare, at vi mødes med en 

åben og anerkendende tilgang til hinanden, og at vi ser det som en stor styrke, at alle 

frivillige bidrager med det de kan og har lyst til, med forskellige baggrunde og 

kompetencer. 

Hvad kan du forvente af Danske Torpare? 

- At blive positivt modtaget. Der er en kontaktperson, som kan hjælpe dig til rette.  

- Opgaver defineres, koordineres og kvalitetssikres i samspil mellem den frivillige og 

Danske Torpares kontaktperson 

- Du bliver del af et meningsfuldt og aktivt netværk 

- Du får en lang række muligheder for at bidrage med at igangsætte og drive 

aktiviteter, med høj grad af selvstændighed 

- At dit nej til en opgave respekteres 

- At få mulighed for at deltage i relevante kurser el.lign., for derved udvikle 

personlige og faglige kompetencer 

- At være ansvars- og ulykkesforsikret i det tidsrum hvor du er frivillig i Danske Torpare 

- Aktiviteter formidles via Danske Torpares blad, nyhedsbreve, SoMe aktiviteter og 

der er en lukket Facebook gruppe for frivillige i foreningen 

- Der er rum og tid til social aktivitet, som skaber glæde og sammenhængskraft 
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- Gode og personlige historier fra frivillige er en vigtig brik, og det aftales altid 

mellem parterne hvordan det givne indhold må bruges 

- Du får dækket udgifter, som er direkte forbundet med din frivillige indsats. Der 

refunderes efter fastlagte regler 

 

Hvad forventer Danske Torpare af dig? 

Du og andre frivillige, er et synligt og betydningsfuldt aktiv for Danske Torpare, og det 

forventes derfor, at 

- Du er engageret, samarbejdsorienteret og ansvarsfuld.  

- Du husker at sige nej hvis en opgave ikke interesserer dig, og har du sagt ja, da at 

udføre opgaven som aftalt, eller melde afbud i tide 

- Du har kendskab til vores forening, herunder de forskellige tilbud til medlemmerne 

- Du følger Danske Torpares vedtægter og målsætninger 

- Du er loyal og er med til at skabe troværdighed om vores indsats 

- Du tager åbent og godt imod andre nye frivillige og bidrager til at afdække deres 

forventninger og muligheder for at yde en frivillig indsats 

- Du følger de vejledninger og retningslinjer, der gælder for de aktiviteter du indgår i, 

herunder, at du forvalter betroede midler ansvarsbevidst 

- Fungerer vores samarbejde ikke, tager Danske Torpare initiativ til at søge en 

mindelig løsning 

Organisation  

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef, 

som ansætter anden arbejdskraft i henhold til vedtaget budget. Den samlede 

frivilligindsats koordineres af sekretariat, f.eks. ved en frivilligkoordinator, måske et 

frivilligudvalg. 

Danske Torpare evaluerer og ajourfører årligt sin strategi og dertil hørende indsatser 

og konkrete målbare handlingsplaner, herunder også frivilligindsatsen. 


