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RED BARNET UNGDOM – LOKALFORENINGSHÅNDBOG

OM RED BARNET UNGDOM

Denne håndbog er til dig, der er bestyrelsesmedlem i 
en af Red Barnet Ungdoms lokalforeninger. Håndbo
gen er fuld af tips, tricks og gode råd til dit arbejde som 
lokalforeningsbestyrelsesmedlem. Her får du svar på 
de vigtigste spørgsmål i forbindelse med dit lokalfor
eningsarbejde. Har du spørgsmål, som håndbogen ikke 
besvarer, er du altid velkommen til at kontakte Red 
Barnet Ungdoms sekretariat.

HVEM ER RED BARNET UNGDOM
Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsor
ganisation, som udspringer af Red Barnet. Vi har en 
selvstændig økonomi og egen bestyrelse, som er 
uafhængig af Red Barnet. Red Barnet Ungdom er en 
børnerettighedsorganisation, der tager udgangspunkt 
i FN‘s konvention om barnets rettigheder, som du nok 
også kender som Børnekonventionen. Det afspejles 
både i Red Barnet Ungdoms projekter og fortalerar
bejde.

Som frivillig vil du ofte støde på forkortelsen RBU, 
som selvfølgelig står for Red Barnet Ungdom, og i Red 
Barnet Ungdom er vi alle RBU’ere.

Endelig er det værd at nævne, at Red Barnet Ungdom 
er bygget op om frivillighed, og det engagement unge 

frivillige lægger for at skabe en mere børnevenlig 
verden.

LOKALFORENINGENS ROLLE
Red Barnet Ungdom er delt op i en række lokalfor
eninger placeret over hele landet. Alle medlemmer og 
frivillige i Red Barnet Ungdom er tilknyttet en lokalfor
ening, baseret på deres bopælsadresse. Det samme 
gælder for vores projekter.

Hver lokalforening har en lokalforeningsbestyrelse, 
der vælges hvert år ved lokalforeningens generalfor
samling. Lokalforeningsbestyrelsen er bindeleddet 
mellem lokale medlemmer, projekter og frivillige og 
det nationale Red Barnet Ungdom. Lokalforenings
bestyrelsen skal dels bidrage til at skabe et godt lokalt 
sammenhold og dels være lokale fortalere for Red 
Barnet Ungdom og børns rettigheder.  

HVORFOR HAR RED BARNET UNGDOM 
LOKALFORENINGER
Der er flere årsager til, at Red Barnet Ungdom består 
af lokalforeninger og ikke blot styres fra nationalt 
plan. Den første er, at lokalforeningerne har gode 
muligheder for at støtte lokale projekter. Samtidig er 
det nemmere for lokalforeningerne at skabe lokale 
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fællesskaber omkring Red Barnet Ungdom, end det er 
for den nationale organisation.

Lokalforeningerne er også en vigtig del af Red Barnet 
Ungdoms finansiering. Red Barnet Ungdom er medlem 
af Dansk Ungdoms Fællesråd, som du måske kender 
som DUF, der blandt andet står for den årlige uddeling 

af de danske tips og lottomidler, som er overskuddet 
fra Danske Spil. Et af kravene for at modtage disse 
tipsmidler er, at vi har aktive lokalforeninger. Tipsmid
lerne fra DUF er en vigtig del af Red Barnet Ungdoms 
samlede økonomi, og lokalforeningerne er derfor en 
vigtig del af Red Barnet Ungdom.
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LOKALFORENINGS- 
BESTYRELSENS OPGAVER

Lokalforenings bestyrelses arbejdet kan indbefatte 
mange forskellige opgaver inden for en række om
råder. De formelle opgaver er de krav, I skal opfylde 

FORMELLE OPGAVER STYRKELSE AF DET  
LOKALE SAMMENHOLD

LOKALT  
FORTALERARBEJDE

STYRKELSE AF  
RED BARNET UNGDOM

• Afholdelse af den årlige  
generalforsamling 

• Afholdelse af bestyrelses møder 
min. én gang i kvartalet 

• Godkendelse af åbning og 
lukning af lokalforeningens 
projekter

• Afholdelse af sociale og faglige 
arrangementer f.eks. oplæg for 
frivillige 

• Støtte lokale projektledere 

• Intern kommunikation, eksem
pelvis udarbejdelse af nyheds
breve mv. 

• Samarbejde med andre lokale 
foreninger og organisationer 

• Arrangere lokale indsamlings
aktiviteter

• Ekstern kommunikation, sociale 
medier og kontakt til lokal
pressen 

• Indsamle og dele lokale historier 
om RBU’s arbejde 

• Repræsentere RBU i lokale 
sammenhænge

• Deltagelse i nationale arrange
menter, eksempelvis landsmødet 

• Deltagelse i nationale lokalfor
eningsrådsmøder og det årlige 
ledelsesforum 

• Deltagelse i arbejdsgrupper på 
tværs af organisationen

for at blive regnet som en aktiv lokalforening. De tre 
øvrige kolonner består af tips til aktiviteter, I ellers kan 
lave i din lokalforening.
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ØKONOMI
Lokalforeningen råder over dens egen økonomi, der 
er adskilt fra de enkelte projekter i lokalforeningen. At 
lave fede aktiviteter for børn, sociale arrangementer 
for frivillige samt lokale kampagner kræver en god 
økonomi. Alle lokalforeninger får tilskud for det antal 
medlemmer, der er i foreningen. Red Barnet Ungdom 
giver 50 kr. pr. medlem til lokalforeningerne, dog altid 
minimum 2.000 kroner om året. Forudsætningen for 
at få tildelt tilskud er, at man efter den årlige general
forsamling eftersender generalforsamlingsreferat, 
årsberetning og et underskrevet årsregnskab fra 
generalforsamlingen til sekretariatet. Hvis lokalfor
eningsbestyrelsen ikke bruger hele tilskuddet i løbet af 
året, opspares pengene på lokalforeningens egenkapi
tal. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at have en alt for 
stor egenkapital, da det betyder, at I gemmer penge, 
som ellers kunne være brugt på at skabe en mere 
børnevenlig verden og sammenhold i lokalforeningen.

ØKONOMI OG KOMMUNIKATION

HUSK!
• Brug altid pengene i overensstemmelse 

med Red Barnet Ungdoms formål. Læs 
“Retningslinjer om økonomi” på intranettet, 
hvis der opstår tvivl.

• Økonomiske beslutninger skal træffes i 
fællesskab i lokalforeningsbestyrelsen.

• Få altid kvitteringer, når foreningens midler 
anvendes.

• Dankortbonner er ikke gyldige som doku
mentation.

• På kvitteringer og øvrige bilag skal man klart 
kunne læse, hvad der er blevet købt.

• Lokalforeningerne har mulighed for selv at 
søge midler fra fonde, eksempelvis Lokal
foreningspuljen hos DUF.
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TEAMS

I Microsoft Teams i mappen for lokalforeninger finder 
du information, retningslinjer og redskaber til dit 
arbej de i Red Barnet Ungdom. Her finder du blandt 
andet skabeloner til dokumenter til generalforsam
linger, retningslinjer for udgifter, standardvedtægter 
samt lokalforeningshåndbogen. 

INTRANETTET
På intranettet kan du læse mere om retningslinjer 
for afholdelse af udgifter i jeres lokalforening, samt 
procedurer og formularen for udgiftsafregning. På 
intranettet er der også retningslinjer og materiale i 
forbindelse med PR i jeres lokalforening

PROJEKTPORTALEN
Projektportalen er en webbaseret database over alle 
medlemmerne i Red Barnet Ungdom. Sekretariatet 
sørger for, at alle medlemmer i lokalforeningsbe
styrelsen er registreret med kontaktinformation i 
databasen. Lokalforeningsbestyrelsen kan få login til 
projektportalen og hjælp til at bruge projektportalen 
af sekretariatet. Du finder et link til projektportalen på 
www.redbarnetungdom.dk.

SOCIALE MEDIER OG BILLEDTILLADELSER:
I Red Barnet Ungdom vil vi gerne bruge de sociale me
dier til at indgå aktivt i dialog, debat og diskussion med 
både frivillige og omverdenen om børns rettigheder og 
vilkår. Ikke mindst vil vi gerne fortælle de historier om 
vores projekter, som vi er stolte af. Som du måske ved, 

findes Red Barnet Ungdom både på Instagram, Face
book, LinkedIn og Twitter. Det er en god idé at opfordre 
alle nye frivillige til at følge os på disse medier.

Mange lokalforeninger anvender derudover 
Face bookgrupper og Microsoft Teams til intern 
kommunikation, både for hele lokalforeningen og i 
lokalforeningsbestyrelsen. Her kan det være en god 
idé at forventningsafstemme i bestyrelsen, hvorledes I 
forventer respons på diverse opslag i grupperne.

HUSK!
• I skal altid have tilladelse til at lægge billeder 

af de frivillige ud, fordi billederne bliver 
offentligt eje, når de først er delt på sociale 
medier.

• I skal have skriftlig billedtilladelse af forældre, 
før I tager billeder og deler billeder af børn. I 
finder billedtilladelsen på intranettet.  

• Aktivitetsgrupper på eksempelvis Facebook 
skal være lukkede for uvedkommende.

• I har tavshedspligt og må derfor ikke dele 
personfølsomme oplysninger om frivillige 
og børn via sociale medier eller til personer 
uden for Red Barnet Ungdom.

• Den enkelte frivillige må ikke udtale sig på 
vegne af hele organisationen, men meget 
gerne som individ baseret på egne erfaringer 
som frivillig.
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Generalforsamlingen er en årlig begivenhed, som 
finder sted i alle lokalforeninger i årets første kvartal. 
Generalforsamlingen er blandt andet vigtig, fordi det er 
den højeste beslutningsenhed i lokalforeningen. Det er 
på generalforsamlingen, at medlemmer har mulighed 
for at ændre i vedtægterne og stille op til bestyrelses
poster. Det kan være en stor mundfuld at arrangere en 
generalforsamling. Derfor er det vigtigt, at man starter 
i god tid og uddeler opgaverne imellem sig.

Del 1: Før generalforsamlingen - planlægning og 
indkaldelse
• Læs lokalforeningens vedtægter.
• Book lokale, find dato og tidspunkt for generalfor

samlingen.
• Aftal hvem, der har hvilke ansvarsområder, og om 

arrangementet skal kombineres med noget socialt 
f.eks. fællesspisning.

• Kontakt den interne revisor, så personen kan kigge 
lokalforeningens årsregnskab igennem og komme 
med eventuelle kommentarer. 

• Klargør dokumenter til indkaldelsen: Invitation 
med tid og sted, dagsorden, årsregnskab, vedtæg
ter, udarbejde eventuelle vedtægtsændringer og 
årsberetning. 

GENERALFORSAMLING

• Udsend indkaldelsen i overenstemmelse med lokal
forenings vedtægter, som oftest mindst tre uger før 
afholdelsen af generalforsamlingen.

Del 2: Forberedelse, rekruttering og reklamering
• Find ud af hvem, som genopstiller. Derefter find ud 

af, hvilke poster I mangler personer til.
• Rekrutter nye medlemmer, hvis der er behov. 
• Lav evt. en Facebookbegivenhed for generalfor

samlingen.
• Kontakt personer til at være dirigent og referent. 

Disse kan være f.eks. personer fra den nationale 
bestyrelse eller sekretariatet.

Del 3: Efter generalforsamlingen
• Overdragelse fra afgående til nye bestyrelsesmed

lemmer.
• Efter generalforsamlingen sendes referat, liste med 

kontaktoplysninger på både gamle og nyvalgte be
styrelsesmedlemmer, eventuelle vedtægtsændrin
ger, årsberetning og underskrevet årsregnskab af 
formand, næstformand, kasserer og intern revisor 
til sekretariatet.

• Udarbejde og sende nyhedsbrev til alle lokalforenin
gens medlemmer hvor man bl.a. præsenterer den 
nye bestyrelse og f.eks. bestyrelsens visioner.
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I denne del introduceres et eksempel på en opskrift 
til, hvordan man arrangerer et fagligt eller socialt 
arrangement. Denne liste er udformet som en stan
dardiseret tjekliste og er et godt udgangspunkt for 
hvilke områder, man skal overveje, når man skal lave 
et arrangement. 

• Spørg projektledere og frivillige, om der er faglige 
eller sociale områder, de godt kunne tænke sig at 
blive bedre til f.eks: konflikthåndtering, læringslege 
eller sociale lege. Det kan også være, at de ønsker et 
socialt arrangement f.eks. julefrokost, sommerfest, 
bankoaften, filmaften osv.

• Undersøg evt. om det ville give mening at afholde 
arrangementet med andre lokale organisationer 
eller foreninger.

• Lav en brainstorm over arrangementet. Her er 
det en god idé at tage udgangspunkt i de frivilliges 
ønsker. Vigtige emner at komme igennem: 

  Lav et budget. Tænk over, om deltagerne selv 
skal betale, om I benytter jer af lokalforeningens 
midler, eller om I søger penge til arrangementet af 
f.eks. DUF? 

  Tidspunkt og sted.
  Indhold. Skal der være et oplæg, underholdning, 

musik?

OPSKRIFTEN PÅ DET SUCCESRIGE 
ARRANGEMENT

  Samler I ind under arrangementet?
  Praktik. Skal der bruges højttaler, mikrofon, stole, 

borde?
  Skal der være forplejning? SoMe eller anden kom

munikation op til og under arrangement? 
  Aftal hvor mange fra lokalforeningsbestyrelsen, 

der skal være med til arrangementet og hjælpe.
• Lav en Facebookbegivenhed med invitation, tids

punkt og sted, og send emails ud til alle frivillige 
og projektledere. Få emails på frivillige gennem 
sekretariatet. Husk, det er vigtigt at skrive, hvordan 
man tilmelder sig. Mails skal altid sendes Bcc, så du 
ikke deler mailadresserne med de andre frivillige.

• Book oplægsholder/komiker/underholdning.
• Bestil forplejning.
• Lav en plan over hvornår og hvilke opgaver, der er i 

løbet af arrangementet f.eks. hvornår og hvem, der 
henter forplejning og tager imod oplægsholder.

• Lav en oprydningsplan, og aftal på forhånd, hvem 
der har hvilke ansvarsområder.

• Efter arrangementet er det vigtigt at lave et afslut
tende regnskab og en evaluering af arrangementet. 
Dette er en stor hjælp for lokalforeningens fremtidi
ge arrangementer.
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Dette afsnit vil præsentere nogle cases, som tidligere 
lokalforeninger har stået over for og fundet gode 
løsninger på.

ERFARINGER FRA TIDLIGERE 
BESTYRELSESMEDLEMMER
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Den nyopstartede lokalforeningsbestyrelse

Gode råd til, hvis I sidder med en helt nyopstartet bestyrelse: 

• Prioritér det sociale 
Grundlaget for et godt og frugtbart bestyrelsesarbejde er 
fællesskab. 

• Efterspørg overlevering fra den gamle bestyrelse 
Hvis dette ikke er muligt, eller der er brug for ekstra: Bed 
sekretariatet eller den nationale bestyrelse om hjælp. 
Evt. søg hjælp hos de andre lokalforeninger i Red Barnet 
Ungdom.  

• Dialog med lokalforeningen 
Tal med projektlederne og de aktivitetsfrivillige i jeres 
lokalforening, om hvad der kunne give mening for dem, at I 
brugte tid på. Tag evt. fysisk ud i projekterne, tal med dem 
og præsentér jer selv. 

• Benyt jeres frivillige netværk til inspiration og sparring 
Udnyt det nationale forum i Red Barnet Ungdom til 
løbende sparring og evaluering, men også jeres netværk til 
andre foreninger i jeres nærområde. Her kan I både lade jer 
inspirere, men også få gode råd til konkrete udfordringer.  

• Lokalforeningsbestyrelsesmappe 
Prøv at standardisere og evt. udarbejd en mappe med 
idéer, praktiske oplysninger og vigtige deadlines, så de 
fremtidige bestyrelser får lettere ved at komme ind i arbej
det. Mappen kan sagtens være digital.

Udfordringer med et bestyrelsesmedlem

Gode råd til oplevelser med manglende engagement, hand
linger i strid med Red Barnet Ungdoms værdier eller andre 
udfordringer med et bestyrelsesmedlem.

• Snak om problemet 
Italesæt problemet over for vedkommende en til en, så det 
ikke virker som et angreb. Måske vedkommende har en 
rigtig god forklaring. 

• Vær åben om jeres forventninger til hinanden 
Aftal gerne, at det er helt i orden, at man i nogle perioder 
tager færre opgaver, men det er vigtigt, at man får sagt det 
højt. 

• Søg hjælp 
Hvis problemet er af grov karakter eller fylder i en lang pe
riode, søg sparring hos sekretariatet om problemet. I den 
konkrete situation kan sekretariatet vejlede eller henvise til 
medlemmer i landsbestyrelsen eller andre, der kan hjælpe 
jer i denne vanskelige proces. 

• Flere hoveder tænker bedre end et 
Udvid bestyrelsen med ekstra bestyrelsesmedlemmer. 
Lokalforeninger vokser hele tiden, og måske har I for 
mange projekter til, at alle bestyrelsesmedlemmerne kan 
følge med eller overskue arbejdsbyrden. I skal blot tjekke 
med jeres vedtægter, om I har en begrænsning på antal 
medlemmer i bestyrelsen.
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ORGANISERINGEN AF  
RED BARNET UNGDOM

Red Barnet Ungdom er en medlemsdemokratisk for
ening, hvor alle medlemmer har mulighed for at delta
ge i det årlige landsmøde og påvirke retningen for Red 
Barnet Ungdom. Til landsmødet fastlægges rammerne 
for Red Barnet Ungdoms arbejde. Til landsmødet væl
ges også en national bestyrelse, som arbejder med de 

beslutninger, der er blevet vedtaget ved landsmødet, 
hvilket sekretariatet arbejder for at udføre. Neden
for er et lagkagediagram over, hvordan Red Barnet 
Ungdom er bygget op og dernæst en beskrivelse af, 
hvordan den nationale bestyrelse, sekretariatet og 
lokalforeningsbestyrelserne er bygget op.

LANDSMØDE

BESTYRELSEN – FORRETNINGSUDVALGET

LOKALFORENINGSRÅD – SEKRETARIATET

LOKALFORENINGER – KOORDINERENDE GRUPPER

AKTIVITETER
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DEN NATIONALE BESTYRELSE

Red Barnet Ungdom har, som alle medlemsorgani
sationer, en bestyrelse. I Red Barnet Ungdom kaldes 
denne bestyrelse den nationale bestyrelse. Besty
relsen består af en forperson/kvinde/mand og en 
næstforkvinde/ person/mand (de to poster omtales 
som forperson og næstforperson i den følgende tekst), 
en kasserer og seks menige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen mødes cirka en gang månedligt, hvor den 
bl.a. arbejder med Red Barnet Ungdoms organisering 
og udvikling. Forpersonen, næstforpersonen og kasse
reren er desuden medlem af forretningsudvalget, som 
løbende tager sig af beslutninger, som ikke behøver 
resten af bestyrelsens involvering.

FORPERSON

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

NÆSTFORPERSON KASSERER
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Forpersonens rolle:
• Tegner organisationen udadtil.
• Står i spidsen for bestyrelsen ved at facilitere møder, 

udarbejde handle og mødeplaner m.m.
• Sikrer udvikling i organisationen.  

Næstforpersonens rolle:
• Har tæt kontakt med forpersonen og fungerer som 

sparringspartner i forbindelse med større og mindre 
beslutninger for foreningen, afholdelse af div. arran
gementer og bestyrelsesmøder.

• Fungerer som støtte for forpersonen ved at over
tage nogle af de praktiske opgaver, der ellers ville 
tilfalde forpersonen, f.eks. ledelse af bestyrelses
møder, udarbejdelse af dagsorden, m.m. 

• Er en af de drivende kræfter i foreningen. Næstfor
personen kan være med til at skabe en god kultur, 
ved at påtage sig et ansvar i forbindelse med diverse 
opgaver, så det hele ikke automatisk falder tilbage 
på forpersonen.

Kassererens rolle: 
• Holder bestyrelsen orienteret om organisationens 

økonomiske udvikling og arbejder tæt sammen med 
sekretariatets økonomi - og administrationschef. 

• Tager del i beslutningsprocesser i forretningsudval
get og bestyrelsen.

• Godkender, at større udgifter følger organisationens 
retningslinjer.

Bestyrelsesmedlemmernes rolle:
• Arbejder ud fra rammerne, som er besluttet ved 

landsmødet. F.eks. at arbejde for at udleve Red 
Barnet Ungdoms strategi.

• Har forskellige ansvarsområder som f.eks. delta
gelse i forskellige relevante arbejdsgrupper, som 
arbejder med f.eks. Folkemødet, Ledelsesforum og 
strategi.

• Mødes med andre organisationer og foreninger 
samt deltager i diverse DUFarrangementer

SEKRETARIATET 
Sekretariat har ansvaret for den daglige drift af projekt
erne, fundraising, hvervning af frivillige, ekstern og 
intern kommunikation m.m. Sekretariatet er ansat af 
bestyrelsen til at understøtte den nationale strategi og 
de frivilliges arbejde. 

Sekretariatet bliver ledet af en generalsekretær, som 
ligeledes er ansat af den nationale bestyrelse. 
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LOKALFORENINGSBESTYRELSERNE
En lokalforeningsbestyrelse er ofte organiseret ligesom 
den nationale bestyrelse med en formand/ kvinde/ 
person , næstformand/kvinde/person (de to poster 
omtales som forperson og næstforperson i den følgen
de tekst), kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer. 
Nogle lokalforeningsbestyrelser vælger at give de enkel
te bestyrelsesmedlemmer særlige ansvarsområder. Det 
kan f.eks. være, at en person får ansvaret for ugentlig 

kontakt med projektledere, står for SoMe og andre 
kommunikationsopgaver eller er ansvarlig for at arran
gere sociale  og faglige events. Andre lokalforeninger 
vælger at uddelegere de forskellige opgaver ad hoc, dvs. 
når der opstår en opgave, der skal løses. Antallet af be
styrelsesmedlemmer fremgår af den enkelte lokalfor
enings vedtægter. Her er et diagram, som viser, hvordan 
en lokalforeningsbestyrelse kan være bygget op:

FORPERSON

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

BESTYRELSES
MEDLEM

NÆSTFORPERSON KASSERER
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Herunder beskrives de forskellige roller i en lokalfor
eningsbestyrelse. Rollernes ansvarsopgaver kan spæn
de bredt alt efter lokalforeningens størrelse og behov.

Forpersonen skal:
• Sørge for, at lokalforeningen overholder dets 

vedtægter.
• Sørge for, at der bliver afholdt en årlig generalfor

samling.
• Sørge for den daglige drift, f.eks. besvare emails 

fra lokale frivillige.
• Sørge for løbende aktiviteter i lokalforeningen og 

indkalde til mindst et bestyrelsesmøde i kvartalet.
• Varetage kontakten og samarbejdet med sekreta

riatet.
• Deltage i og holde sig orienteret om nationale arran

gementer som lokalforeningsrådsmøder, Ledelses
forum, uddannelsesdage og det årlige landsmøde.

Næstforpersonen skal:
Når en ny bestyrelse bliver valgt, aftaler forpersonen 
og næstforpersonen i fællesskab, hvordan de fordeler 
opgaverne mellem sig. 

Eksempler på opgaver for næstforpersonen kan 
være:
• Være stedfortræder for og støtte forpersonen i de 

ovenstående opgaver.
• Varetage kontakten med andre lokale foreninger og 

organisationer.

• Rekruttering af nye lokalforeningsbestyrelsesmed
lemmer og frivillige til projekter ved f.eks. deltagelse 
i uddannelsesmesser.

• Sørge for at byde nye bestyrelsesmedlemmer godt 
velkommen og sætte dem ind i lokalforeningens 
arbejde.

• Eventuelt udarbejdelse af nyhedsbreve.
• Deltage i og holde sig orienteret om nationale arran

gementer som lokalforeningsrådsmøder, Ledelses
forum, uddannelsesdage og det årlige landsmøde. 

Kassereren skal:
• Have det overordnede overblik over lokalforenin

gens økonomi og sikre, at pengene bliver brugt i 
overensstemmelse med bestyrelsens ønsker og 
beslutninger.

• Løbende holde sig orienteret med lokalforeningens 
regnskab og sørge for, at lokalforeningens økonomi
ske aktiviteter holder sig inden for lokalforeningens 
vedtægter.

• Sørge for, at bestyrelsesmedlemmer sender kvit
teringer eller billeder af kvitteringer for derefter at 
refundere udgifterne.

Bestyrelsesmedlemmernes rolle:
• Kontakt til projektlederne.
• Ansvar for SoMe/kommunikation.
• Fortalerarbejde.
• Arrangere og udføre faglige og sociale events for 

frivillige.



Red Barnet Ungdoms lokalforeninger skaber lokale 
fællesskaber og sammenhold blandt frivillige. I lokal
foreningerne sætter Red Barnet Ungdoms frivillige 
børn og unges rettigheder på den lokale dagsorden og 
styrker børn og unges stemme i den offentlige debat. 
Som frivillig er du med til at aktivere og engagere 
Red Barnet Ungdoms frivillige og understøtte vores 
medlemsdemokrati. 

I lokalforeningshåndbogen får du svar på de vigtigste 
spørgsmål i forbindelse med dit lokalforeningsarbejde. 
Håndbogen er desuden fuld af tips, tricks og gode råd 
til dit arbejde som lokalforeningsbestyrelsesmedlem.

RED BARNET UNGDOM – LOKALFORENINGSHÅNDBOG

KONTAKTINFORMATIONER
RED BARNET UNGDOM
ROSENØRNS ALLÉ 12
DK–1634 KØBENHAVN V

WWW.REDBARNETUNGDOM.DK
TLF. 3524 8542


