CV 
Ideellt engagemang (vägledning/exempeldokument)
Sidan 1 av 2

Personuppgifter 
Förnamn
Ture
Efternamn
Turesson
Personnummer
800101-0000
Adress
Solskensgatan 1
Postnummer
222 22
Postort
Malmö
Telefon
040-11 22 33
Mobiltelefon
070-111 22 33
e-post
ture.turesson@forening.se

(När du behöver lägga till rader gör så här: Ställ markören i tabellen, gå upp till menyn Tabell, välj infoga och välj sedan ”rader ovanför” eller ”rader nedanför”. Vill du ta bort rader: Ställ markören i tabellen, gå upp till menyn Tabell, välj ta bort och välj sedan ”rader”.  Där du i CVn inte har något att fylla i – gör så här: Markera hela tabellen, gå in på menyn Tabell, välj ta bort och välj sedan ”tabell”.)


Förtroendeuppdrag
Här fyller du i olika förtroendeuppdrag du påtagit dig (t ex sekreterare, ledamot, kassör, ordförande). 
År
Organisation
Beskrivning av uppdraget
2000-2002
Solhöjdens Fotbollsklubb
Kassör i styrelsen
Bokföring och budgetering. Ungefärlig tidsåtgång 3 timmar var 14:e dag. 

Ledaruppdrag
Här fyller du i olika ledaruppdrag du påtagit dig (t ex som tränare, scoutledare osv).
År
Organisation
Beskrivning av uppdraget
1998-2002
Solhöjdens Fotbollsklubb
Fotbollstränare för knattelag
Planering/upplägg och genomförande av fotbollsträning för 5-10 åringar. Ungefärlig tidsåtgång 6 tim/vecka. 
2000-
fortf
Solskensgatans frivilligcentral
Ideellt arbete på frivilligcentral med läxhjälp till högstadieungdomar. Ungefärlig tidsåtgång 6 tim/vecka. 

Andra uppdrag/uppgifter
Här fyller du i engagemang du i andra förtroendeuppdrag och uppgifter du påtagit dig, t ex som frivillig funktionär på idrottstävling eller liknande.
År
Organisation
Beskrivning av uppdraget
2003

Solhöjdens Fotbollsklubb
Funktionär på läger för skånska knattelag. Ansvar för inköp och servering. Ungefärlig tidsåtgång 20 timmar fördelat på 4 dagar.


Annat ideellt arbete och föreningsengagemang
Här kan du fylla i långvariga engagemang som inte varit av styrelse- eller ledarkaraktär men som du menar är av betydelse för dig och din kompetens. Du kan också fylla i engagemang du haft under tidsbegränsade perioder, t ex vid insamlingsaktioner, festivaler osv.
År
Organisation
Beskrivning av engagemanget
1991-
2001
Solskensgatans
blåsorkester
Spelat trumpet i orkestern på övningar och vid konserter. 1999-2001 ansvar för repertoar vid konserter. Tidsåtgång ungefärligt 3 tim/vecka.
1999
Solskensgatans frivilligcentral
Påverkansarbete för att vi skulle få stöd till lokal från bostadsbolag och stadsdelsförvaltning. Möten med politiker, tjänstemän och bostadsbolag. Ungefärlig tidsåtgång 50 timmar fördelat på 4 veckor.

Kurser och utbildningar
Här för du in organiserade kurser du deltagit i på din fritid.
År
Utbildnings-
anordnare
Kurstitel och beskrivning av kursinnehåll

Varaktighet
Antal timmar
1998
Solhöjdens fotbollsklubb
Lokal ledarutbildning för tränare i barnlag steg 1. Kursinnehåll: föreningens verksamhet och mål, säkerhet i samband med aktiviteter, handlingsberedskap vid olycka, ledarskapet i barnidrott.
en helg
16 tim
2000
Kurskul Malmö
Kassörsutbildning. Uppdraget som kassör, föreningens stadgar, styrelse, revisorer och övriga medlemmar, arbetsuppgifter, praktisk hantering av föreningens ekonomiska tillgångar.
4 mån
18 tim

Beskrivning av vad jag lärt genom ideellt engagemang 
Här för du in vad du själv anser att du lärt dig och utvecklat genom föreningsengagemang och frivillig aktivitet.
Typ av kompetens
Beskrivning av kunskap, färdigheter och kompetens
Musikkompetens
Jag kan spela trumpet i blåsorkester, läsa noter och planera konserter.
Kompetens i praktisk bokföring 
Jag kan föra räkenskaper för en mindre förening, sköta fakturering, göra budget och årsredovisning och använda bokföringsprogram.
Ledarkompetens
Jag kan ta ansvar för andra, vägleda och motivera.
Social kompetens
Jag har genom olika föreningsengagemang fått erfarenhet av att samarbeta med många olika sorters människor och att lösa konflikter. 
Initiativförmåga och problemlösningsförmåga
Genom ansvar för olika sorters uppgifter och arrangemang har jag ökat min förmåga att på egen hand eller tillsammans med andra ”ta itu med” och lösa problem efterhand som de uppstår.

Referenspersoner
Organisation

Funktion i organisationen
Namn
Adress/telefonnummer
Solhöjdens fotbollsklubb

Ordförande
Arne Arnesson
Solskensgatan 2
222 22 Malmö
040-22 33 44
Solskensgatans frivilligcentral
Föreståndare
Börje Börjesson
Solskensgatan 3
222 22 Malmö
040-33 44 55
Solskensgatans blåsorkester
Orkesterledare
Sören Sörensson
Solskensgatan 4
222 22 Malmö
040-44 55 66

Dokumentation som styrker ovanstående kan skickas vid förfrågan. 

Jag bekräftar härmed att den information som lämnats i denna CV för ideellt engagemang har avgivits på heder och samvete.
Ort

Malmö
Datum 

031118
Namnteckning

Ture Turesson


