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Ansøgning om tilskud til gennemførsel af pilotprojekt for frivillige foreningsledere. 

 

Til Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Kommune 

 

Fredericia Idrætslederakademi (FIA) har en vision om at være et eksperimentarium for udvikling af 

uddannelser, kurser og netværk.  

Derfor har vi siden akademiets start arbejdet med at udforske nye læringsmetoder og områder, der kan 

være med til at udvikle idrætsledere, foreningsledere og andre aktører. 

Et nyt område, som vi mener, bør blive udforsket og ikke mindst italesat, er de frivillige foreningers brug af 

sociale medier. En stor del af danskerne er aktive på Facebook, Snapchat og Instagram, men skal og bør 

frivillige foreninger være en del af denne verden, hvad kan de opnå ved det og hvordan får man involveret 

foreningens frivillige til endnu en opgave? 

Dette har vi sat os for at undersøge, og har derfor udviklet rammerne for et pilotprojekt, som vi ønsker at 

lave i samarbejde med Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF) og Fredericia Kommune. 

Formålet med pilotprojektet er todelt. For det første ønsker vi at få italesat og skabt opmærksomhed 

omkring frivillige foreningernes brug af sociale medier. For det andet ønsker vi at uddanne de frivillige til at 

kunne bruge Facebook aktivt i foreningens arbejde. 

Indholdet i pilotprojektet vil bestå af to elementer. Dels en tema-aften, hvor frivillige ledere, trænere og 

andre interesserede kan blive inspireret og få mulighed for at debattere frivillige foreningernes brug af 

sociale medier. Dels et kursus, hvor frivillige ledere i foreningerne kan blive klædt på til at implementere 

Facebook i foreningen. En beskrivelse af det samlede projekt kan læses i det vedhæftede, hvor der ligeledes 

findes tidsplan og budget. 

Vi mener, at vi med dette projekt kan være med til at understøtte Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikkens mål 

om at gøre det nemmere at være forening i Fredericia. Foreningernes gode brug af de sociale medier, kan 

desuden være med til at gøre det nemmere for borgerne at engagere sig, hvilket lægger sig opad et af den 

nye politik for fællesskab og civilsamfunds fokusområder.  

Vi er på nuværende tidspunkt i dialog med SIF omkring afvikling af temaaftenen, men vil først have en 

tilkendegivelse om deres deltagelse i starten af februar, hvor de afvikler deres næste 

Forretningsudvalgsmøde. 

På baggrund af ovenstående søger vi Kultur- og Idrætsudvalget om kr. 15.000,- til gennemførsel af 

pilotprojektet. Midlerne er tilsigtet markedsføring, samt gennemførsel af kursusdelen, og skal bl.a. være 

med til at holde kursusgebyret for foreningerne nede. 
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3 hurtige om Fredericia Idrætslederakademi 
FIA er et lokalt forankret Idrætslederakademi, der siden 2006 har arbejdet for at kvalificere frivillige 

idrætsledere og –trænere samt andre aktører indenfor idræts- og foreningsområdet. 

FIA ledes af en bestyrelse bestående af 6 personer, der repræsenterer både, uddannelsesinstitutioner, 

idrætsforeninger og Fredericia Kommune. 

FIA har siden akademiets begyndelse været med til at udvikle idrætsrelaterede uddannelser, kurser for 

både idræt og det brede foreningsliv samt udviklingsforløb for foreninger og organisationer på både 

bredde- og eliteområdet. 

 

Skulle der være yderligere spørgsmål eller ønske om uddybning til denne ansøgning eller 

projektbeskrivelsen, kan formand Casper Due Fogt kontaktes på tlf. 61 33 59 95 eller mail casper@fia.dk.  

 

På vegne af FIAs bestyrelse 

Casper Due Fogt, Formand 

mailto:casper@fia.dk

