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Frivillig, arrangør, aktiv...?
Kært barn har mange navne. I gamle dage var man ”aktiv”, men 
omkring 2009 begyndte vi i stedet at kalde det ”arrangør” eller 
”frivillig”. Ellers sender det et signal om, at resten (de alminde-
lige medlemmer) er ”passive”, og det er de jo ikke.

Hvad er en TBF?
Som frivillig i UNF bliver du udstyret med en TBF (To-, Tre- eller 
Tetra-bogstavsforkortelse), som identificerer dig som frivillig. 

Hvis du er ny arrangør fra camp, så er du formentlig blevet op-
rettet midlertidigt med din private mailadresse, så du kunne til-
melde dig sommermødet. Når du er klar til at få en rigtig TBF, 
så skal du tage kontakt til din lokalbestyrelse eller koordinator.

UNF Intranet
Rygraden i UNF’s infrastruktur befinder sig på hjemmesiden  
frivillig.unf.dk. Herfra administreres indholdet på vores hjemme-
sider, abonnenenter på mailinglister, medlemsdatabasen, arran-
gørdatabasen, filarkiv og et hav af andre funktioner. 

Sørg gerne for at opdatere din personlige profil med telefonnum-
mer m.m., så du er til at få fat på (og ham/hende den søde fra 
festen kan finde dig).

Mailsystem
Som frivillig i UNF får du et såkaldt mail-alias. Alt, der sendes 
til [din tbf]@unf.dk, videresendes automatisk til din personlige 
mailadresse, som er angivet på intranettet.

Mail er UNF’s primære kommunikationskanal, så sørg for at 
tjekke din indbakke jævnligt. Der findes et hav af interessante 
mailinglister - både seriøse og mindre seriøse – som du kan til-
melde dig på Intranettet under Mailinglister og Selvbetjening.

Følg UNF på Facebook
UNF er selvfølgelig på Facebook – landsforeningen såvel som 
lokalforeninger og camps. Støt os gerne med et par ”Likes”, og 
kom meget gerne med forslag til relevant indhold.

Du finder UNF på facebook.com/UNF.Danmark
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UNF Danmark 25 94 48 63
 unf@unf.dk
 http://unf.dk

Lokalforeninger

UNF København kbh@unf.dk
 http://unf.dk/kbh

UNF Aarhus aarhus@unf.dk
 http://unf.dk/aarhus

UNF Odense odense@unf.dk
 http://unf.dk/odense

UNF Aalborg aalborg@unf.dk
 http://unf.dk/aalborg

UNF Lyngby lyngby@unf.dk 
 http://unf.dk/lyngby

UNF Vestsjælland vestsj@unf.dk
 http://unf.dk/vestsj



Livet som frivillig
Som frivillig i UNF bliver du en del af et 
landsdækkende netværk af engagerede 
unge. Du deltager i møder og sociale ak-
tiviteter, og du arbejder på små og store 
projekter, alene eller sammen med andre.

I lokalforeningen vil du normalt være med 
til at planlægge næste sæson, kontakte 
foredragsholdere, finde spændende studie-
besøg og forberede materiale til sæsonprogrammet. Du har også 
mulighed for selv at holde foredrag eller stå for en workshop om 
lige netop det, du brænder for.

I løbet af året kommer du til arrangemen-
terne, hvor du nogle gange har vagter og 
andre gange bare kommer for at møde 
UNF’erne. Dertil er der sociale aktiviteter 
som fællesspisning, grillaften, bowlingtur 
og sommerhustur. Find selv på flere!

Hvis du er med på en ScienceCamp, vil I 
formentlig mødes på holdet til landsmøder-
ne samt 1-2 gange derudover, for eksempel på en arbejdsweekend. 

Landsmøder
To til tre gange om året samles de frivil-
lige fra hele landet på et landsmøde over 
en weekend. På Årsmødet i marts afholdes 
generalforsamling for UNF Danmark, hvor 
der blandt andet vælges en landsbesty-
relse. På Sommermødet i august kickstar-
tes planlægningen af næste års sommer-
camps, og de nye arrangører fra camps 
bydes velkommen. Nogle år afholdes der 
også et Vintermøde i november.

På landsmøderne er der normalt en række små møder, eksempelvis 
PR-møde og webmøde. Prøv at spørge, om du må lytte med, hvis 
du synes, arbejdet lyder spændende. Nogle gange er der mulighed 
for at deltage i relevante oplæg og workshops, og sidst men ikke 
mindst er der masser af UNF-hygge og en fest for de typisk cirka 
100 deltagere.

Velkommen som  
frivillig i UNF!
Vi er ubeskriveligt glade for, at lige netop du tænker på at blive 
frivillig i UNF. Som du ved, er UNF en frivillig forening, og uden folk 
som dig, ville vi slet ikke eksistere. I denne folder kan du læse lidt 
mere om hvad det vil sige at være frivillig i UNF, de værktøjer og 
udtryk, vi bruger, og hvad UNF egentlig er for en størrelse. 

Velkommen ombord!

– De syv bestyrelser i UNF
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Hvad forventer vi af dig?
• At du tager ansvar og agerer professionelt overfor medlem-

mer, forældre, gæster og samarbejdspartnere.

• At du er ærlig og loyal overfor foreningen og dine kollegaer.

• At du siger stop i tide, hvis din opgave eller ansvarspost vokser 
dig over hovedet.

• At du bidrager til, at alle medlemmer og frivillige føler sig vel-
komne i UNF, uanset deres forskelligheder.

• At du giver en hånd med, hvis du kan, når der er brug for det.

Hvad kan du forvente af UNF?
• Tillid til, at du kan løse de opgaver, du tager på dig – naturlig-

vis med opbakning og støtte fra ældre, erfarne frivillige.

• Kurser og uddannelsestilbud, som klæder dig på til din 
opgave eller ansvarspost. Kom gerne og spørg, hvis du har 
fundet et relevant kursus eller lignende.

• Mulighed for gratis medlemskab af UNF (du er automatisk 
medlem, når du er frivillig).

• Gratis mad og transport til arrangementer, hvor du hjælper til.

• Et socialt netværk, kompetencer til dit CV samt mulighed for 
at gøre en forskel.
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UNF’s opbygning
Selv om vi til dagligt omtaler UNF som én forening, er der faktisk 
på papiret tale om 7 uafhængige foreninger: Seks lokalforeninger 
og en landsforening. Alle UNF’s medlemmer er medlem af en lo-
kalforening, og de seks lokalforeninger er så medlem af landsfor-
eningen.

Der er ingen øvre myndighed, som bestemmer over det hele, men 
vi har en god tradition for at gøre tingene nogenlunde ens og sam-
menhængende på tværs af foreningerne.

De lokale aktiviteter i løbet af skoleåret (foredrag og studie-
besøg) planlægges og varetages af lokalforeningerne, mens 
ScienceCamps, landsmøder, IT-systemer, sponsorkontakt samt 
landsdækkende og internationale aktiviteter sorterer under lands-
foreningen. Mange frivillige ender med at blive involveret både lo-


