Vill du vara med och utveckla och hjälpa
till i Hörby FF?

Vi är stolta över att konstatera att Hörby FF växer i antalet medlemmar och extra roligt att vi
har många nya killar och tjejer som väljer att prova på att spela fotboll. För att kunna bedriva
den verksamhet vi vill behöver vi fler som kan tänka sig hjälpa oss i vårt arbete. Fler som gör
lite är alltid bättre än några som gör mycket som man säger.
Vi söker just nu personer till följande:
Marknadsgruppen: Var med och påverka hur vårt sponsorerbjudande till våra företag skall
se ut och tillsammans med övriga i gruppen ansvara för kontakten med företagen. Gruppen
marknadsför och utvecklar även Hörby FF:s övriga erbjudanden som lokaluthyrning,
uthyrning av tält, stolar och bord. Vi söker här tre personer.
Kioskgruppen: Hur skall vårt kioskerbjudande se ut? Personerna här ansvarar för kioskens
innehåll och har hand om löpande beställningar. Vi söker här två personer.
Loppisgruppen: Var med och hjälp till vid hämtning av loppisgrejer under året och mer
frekvent i samband med loppisen i augusti. Två och två åker och hämtar möbler och man
delar upp och ansvarar för olika veckor. Under loppisveckan är man med och sorterar
loppisgrejer och på själva loppisdagen behövs bärhjälp, säljare, kioskpersonal m.m.
Loppisgruppen har 4 – 6 möten varje år. Från 2020 är planen att genomföra några mindre
loppisar utöver den stora så hjälp behövs också i samband med dessa. Här är vi så många
det går. Gärna två och två om man vill ta med en vän.
Matchfunktionärer: I samband med herr- och damlagets hemmamatcher behöver vi
personer som hjälper till vid inträde, speaker, korvgrillning m.m. Här är vi gärna också så
många det går.
Ungdomssektionen: Här söker vi en person som för protokoll under våra
ungdomsledarmöten och stöttar upp med administrativa saker för att underlätta för våra
ungdomsledare. Vi söker här en eller två personer.
Statistikförare: Här söker vi en person som för statistik på antalet gjorda matcher i
seniorsammanhang för både Dam och Herr.
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Valberedningsledamot: Kanske föreningens viktigaste personer ingår här. Söker en eller
två personer som arbetar med att kontakta personer som kan tänka sig sitta i föreningens
styrelse när det uppkommer vakanta platser.
Styrelseledamot: Vill du eller känner någon som vill bidra med sin tid och kompetens i vår
styrelse så är styrelseledamot något för dig. Styrelsens uppgift är att se till medlemmarnas
bästa och drivs du av vissa frågor är styrelsen rätta platsen att utveckla, påverka och driva
saker. Att vara ledamot i Hörby FF ger dig både värdefulla erfarenheter, goda kunskaper om
ledning och styrning och nya vänner och kontakter.

Tipsa gärna om dig själv eller någon annan och hör av dig vid frågor till någon av
nedanstående så snart du kan! Vi utlovar ett gott kamratgäng och ett givande ideellt
uppdrag.

Valberednings ordförande: Billy Tenghamn, 0733-20 84 72, billy.tenghamn@gmail.com.
Ordförande Linda Persson, 0708-77 09 01, linda.persson@horbyff.se.
Ekonomiansvarig: Stefan Fröberg, 0766-33 23 36, stefan.froberg@horbyff.se
Loppisansvarig: Gunnel Nilsson, 0703-32 11 23, gunnel.nilsson@horbyff.se
Dam: Helena Linden, 0760-44 22 83, helena.linden@horbyff.se,
Herr: Scott Baxter, 0705-08 05 01, scott.baxter@horbyff.se,
Styrelseledamot John Carlsson, 0730-21 22 37, john.carlsson@horbyff.se
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