
 

Skive, den 2. juni 2015 

 

 

 

Beskrivelse af de enkelte udvalgsopgaver i  

Skive Forenede Volleyball Klubber 

sæsonen 2015/2016 

 
PR-udvalg (Camilla, Kirstine, Magnus)  

Opgaver: 
- Kontakt til Skive Folkeblad for at få så meget positiv omtale som muligt, både fra 

ungdomsstævner, førsteholds kampe og andre ting, som kan give klubben 

omtale.(holdleder/træner/forældre) 

- Medvirke ved information til medlemmerne.(bestyrelsen) 

- Indrykke annonce med træningsstart i Skive Folkeblad i god tid før sæsonstart i 

august, samt evt. annoncer omkring hjemmestævner / 1.holdshjemmekampe. 

(Brian, Mogens)  
- Udarbejde plakat og flyers til sæsonstart, og ophængning på skoler og 

ungdomsuddannelser. 

- Pressemeddelelser 
- Øvrige PR-aktiviteter 

 

Sponsorudvalg (Annemette, Brian, Camilla) 

Opgaver: 
- Indgå sponsoraftaler. 

 

Ungdomsudvalg (Ungdomstrænerne) 

Opgaver: 
- Styrke det sociale sammenhold blandt ungdomsspillerne ved at lave forskellige 

sociale arrangementer i løbet af sæsonen og tage dem med ud til stævner.  

- Udgifter til arrangementerne dækkes af klubben. 

 

Kidsudvalg (Kidstrænerne) 
- Styrke det sociale sammenhold blandt kidsspillerne ved at lave forskellige sociale 

arrangementer i løbet af sæsonen og tage dem med ud til stævner. 

- Udgifter til arrangementerne dækkes af klubben. 

 

Trænerudvalg (Per, Brian) 

Opgaver: 
- Indkalder trænerne til et møde i starten af sæsonen. 

- Indgå træneraftaler 

- Opfordre til relevant kursusdeltagelse. 

- Koordinere diverse aktiviteter for trænere. 

 



 

Turneringsudvalg (Mogens, Brian)  

Opgaver: 
- Tilrettelægge klubbens turneringer på en for klubben hensigtsmåde og i 

overensstemmelse med kredsens og forbundets fortryk. 

- Sørge for halreservationer til alle klubbens hjemmestævner. 

- Sørge for evt. kampflytninger både inden sæsonen og i løbet af sæsonen. 

- Evt. annoncer vedr. hjemmekampe 

 

Beachudvalg (Brian) 

Opgaver: 
- Koordinere Beachvolley aktiviteter. 

 

Caféudvalg. (Mogens samt forældre og øvrige som findes på medlemsmøde) 

Opgaver: 
- Sørge for indkøb af diverse varer, løbende igennem sæsonen. 

- Koordinere pasning af Cafe til hjemmestævner 

 

Webudvalg. (Simon, Sune, holdleder) 

Opgaver: 
- Sørge for opdatering og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside. 

- Facebook (Kirstine) 

 

Arrangementsudvalg (bestemmes på medlemsmøde) 

Opgaver: 
- Arrangere arrangementer (fester) i løbet af sæsonen. 

 

Vedtaget på Bestyrelsesmøde den 2. juni 2015.  


