
FRIVILLIGPRIS
Som noget nyt indstiftes en Frivilligpris i Firmaidræt Hillerød. 
Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, der udføres 
af den/de frivillige gennem året. Så nominér en frivillig, der fortjener titlen, fordi 
han/hun gør en ekstra indsats..

Alle slags frivillige indsatser kan indstilles – den som sørger for at gøre klar til Xtreme 
Mandehørm, Ladies Mud Race, Petanque og Dart og meget andet, eller den frivillige der altid er 
på spring, når det hele brænder.

Kriterier for indstilling af Årets Frivillig

Personen har ydet en særlig indsats i det daglige og/eller i forbindelse med et 
større arrangement
• Personen har på anden vis ydet en ekstraordinær indsats til gavn for foreningslivet generelt 

og/eller en bestemt idræt/aktivitet i foreningen
• Personen har markeret sig på særlig vis
• Personen har været med til at tænke nyt og taget spændende initiativer
• Det er ikke hvilke(n) opgaver personen varetager, der er afgørende, men den forskel som 

personen gør for klubben
• Personen skal arbejde frivilligt og må ikke være ansat eller økonomisk honoreret på anden 

måde

Kender du en i foreningen, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier, så send straks en 
begrundet indstilling til Frivilligklub Firmaidræt Hillerød på mail frivilligklub@firmah.dk

Prisen uddeles på den ordinære generalforsamling.
• Sammen med prisen medfølger en gavecheck på 1000,- kr.
• Indstilling af emner til prisen kan foretages af medlemmerne, 

medlemsklubberne samt bestyrelsen og skal være Frivilligklubben i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

• Sammen med indstillingen vedlægges motiveret indstilling på den/de 
indstillede person/er

• Frivilligklubben udpeger alene blandt de indstillede
• Som et synligt bevis på prisen modtages et diplom i ramme
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