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FAGLIGE ARTIKLER
PODCAST

TO GO-SEMINARER

FRIVILLIGNØRDERNES ÅRSGILDE
FAGBØGER

Det er et spændende job at have ansvaret for at koordinere, lede og involvere frivillige, men det kan være
ensomt, ofte er du måske den eneste i organisationen,
der har ansvaret for frivilligmiljøet, og du mangler jævnligt nogle at drøfte udfordringer og ideer med. Derfor
har vi skabt Ingerfairs kompetencegivende forum til alle
os frivillighedsfagnørder. Det er her, vi får nye indspark
til vores arbejde, nørder frivilligheden og deler vores
begejstring og frustrationer med hinanden.
Ingerfairs kompetencegivende forum for frivillighedsfagnørder er for alle – frivillige som ansatte – der koordinerer, leder eller på anden vis er involveret i udviklingen af frivilligmiljøer.
I Ingerfair kæmper vi for, at arbejdet med frivillige
anerkendes som den særlige faglighed, det er. Derfor
har vi siden vi startede i 2010 tilbudt alle at være en
del af vores kompetencegivende forum i form af gratis
adgang til faglige artikler og vores to go-seminarer. Det
vil forsat være gratis, men vi er en stor gruppe særlig
passionerede fagnørder, der vil have mere. Derfor udvider vi dine muligheder for at nørde frivillighed med et
årsgilde, faste pladser på vore to go-seminarer og gode
rabatter på Forlaget Ingerfairs bøger og produkter.

SPARRING
INGERFAIR FRIVILLIGFAGNØRD
GÆSTENØRD
0 KRONER/ÅRET
• Ingerfairs faglige artikler hver måned
• Ingerfairs podcast hver måned
• 1 plads på Ingerfairs to go-seminarer pr. måned

STAMNØRD
1.950 KRONER EKSKLUSIVE MOMS/ÅRET
• Ingerfairs faglige artikler hver måned
• Ingerfairs podcast hver måned
• 1 forhåndsreserveret plads på alle Ingerfairs to 		
go-seminarer
• 1 plads på frivillignørdernes årsgilde
• Fast 20 % rabat på alle bøger og produkter på 		
Forlaget Ingerfair
• 2 timers gratis sparring med en Ingerfair-konsulent.

INGERFAIRS

FAGARTIKLER
Gode faglige artikler, nye job i
NGO-sektoren og meget andet…
Ingerfairs nyhedsbrev bringer hver
måned en ny faglig artikel om
arbejdet med frivillige, inddragelse eller samskabelse. Vi samler
også de mest interessante job i og
omkring NGO-sektoren. Derudover
holder vi dig opdateret på aktuelle
kurser og vores gratis to go-seminarer.
Med Ingerfairs fagartikler er du altid
et skridt foran.
TILMELD DIG NYHEDSBREVET
PÅ INGERFAIR.DK/TILMELDNYHEDSBREV/
Både som GÆSTENØRD og STAMNØRD har du altid adgang til alle
vores artikler på ingerfair.dk

ÅRSGILDE FOR
FRIVILLIGNØRDERNE

INGERFAIRS

PODCAST

Ingerfair inviterer hver forår til frivillignørdernes årsgilde. Der er gode
oplæg, som gør os klogere. Men
det vigtigste er tiden til fordybelse
i nørdede diskussioner, afprøvning
af nye ideer og muligheden for at
dele frustrationer og bekymringer i
rollen som leder og koordinator af
frivillige.
Som STAMNØRD har du automatisk en plads på årsgildet. Som
GÆSTENØRD kan du tilkøbe en
plads for 2.500 kroner, eksklusive
moms.

TO GO-SEMINARER

HER GIVER VI DIG ET HURTIGT
OVERBLIK – IDEELT TIL NÅR DU
ER PÅ FARTEN.

GENIALT TIL VIDENSINDSPARK
OG UDVIDELSE AF DIT
NETVÆRK …

Ingerfairs nye podcast handler
om mulighederne, dilemmaerne,
bekymringer og alt det sjove, vi, der
arbejder i civilsamfundsorganisationer, oplever til daglig.

Hvert år afholder vi mere end 20
to go-seminarer i København og
Aarhus. Det er gratis at deltage, og
der er altid stor rift om pladserne.
Grunden til, at vores to go-seminarer er så populære, er, at du får nye
gode redskaber, tilgange og overvejelser til dit arbejde med frivillige.
Derudover møder du mange andre
spændende mennesker – måske
din næste samarbejdspartner.

Vi samler et lille hold af dygtige
praktikere, forskere, ledere eller
erhvervsfolk og diskuterer månedens væsentlige problemstillinger
og nyheder i civilsamfundet.
Det er ideelt for dig, der altid er på
farten, og gerne vil bevare overblikket.
Både som GÆSTENØRD og
STAMNØRD har du altid adgang
til Ingerfairs Podcast om frivillighed
og civilsamfund.

INGERFAIRS

Vi skal være sammen, der er højt
til loftet, og vi skal turde dele det
svære.

INGERFAIRS

INGERFAIRS

FAGBØGER

Vores praksisnære fagbøger kan
noget! De er gode til planlægning
af dit arbejde med frivillige, de kan
bruges til at reflektere over egne
successer og fiaskoer, og de kan
sætte ord på dine egne erfaringer,
så de nemt kan formidles til andre.
Som STAMNØRD får du selvfølgelig fast 20 % rabat på alle vores
udgivelser – også dem, der er på
tilbud. På den måde er du altid
selv opdateret, og du kan nemt
give dine kolleger eller frivillige et
praksisnært syn på arbejdet med
frivillige.

Som GÆSTENØRD kan du altid
søge om en gratis plads på vores
to go-seminarer, men skynd dig –
de bliver ofte fyldt op inden for et
par dage. Som STAMNØRD får du
automatisk reserveret en plads på
alle to go-seminarer.

INGERFAIRS

SPARRING

Ofte ved du ikke på forhånd, hvornår du har behov for sparring på din
ide eller udfordring. Derfor skal du
bare ringe eller skrive til os – du har
allerede betalt for det.
I Ingerfair kender vi de udfordringer, du møder, og vi tænker gerne
med på dine ideer. Vi er en oplagt
sparringspartner.
Som STAMNØRD har du hvert år
to sammenhængende timers gratis
sparring til rådighed. Som GÆSTENØRD kan du tilkøbe sparringstimer for 1.200 kroner pr. time.

FIND VORES UDGIVELSER PÅ
SHOP.INGERFAIR.DK

SÅDAN KOMMER DU MED: DU TILMELDER DIG SOM STAMNØRD VED
AT SKRIVE EN MAIL TIL TILMELDING@INGERFAIR.DK

PRAKTISK
HANDELSBETINGELSER

FAGBØGER

Som betalende medlem har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet blev oprettet. For at
gøre brug af fortrydelsesretten skal du rette henvendelse til Ingerfair på ingerfair@ingerfair.dk.

BEHANDLING AF
PERSONOPLYSNINGER

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab
i Ingerfairs kompetencegivende forum pr. 01.08.2017.

SPARRING

Du kan ikke overføre ikke brugte sparringstimer fra et år
til det næste. De to sparringstimer skal være sammenhængende, og eventuel forberedelse (gennemlæsning
af dokumenter eller lignende) modregnes de to timer.
Sparring kan foregå ved et fysisk møde eller via Skype.
Såfremt en organisation har mere end ét abonnement,
herunder medarbejdere eller frivillige fra organisationen, som er tilmeldt som privatpersoner, vil det samlede
antal gratis sparringstimer ikke kunne overstige 2 timer
- uanset antal abonnementer.

TO GO-SEMINARER

Når du er betalende medlem af Ingerfairs
kompetencegivende forum, sender vi dig datoer for alle
to go-seminarer et halvt år frem i henholdsvis december
og juni. Som betalende medlem vil du automatisk få
reserveret en plads på alle to go-seminarer for den
aktuelle kommende periode. Som betalende medlem
vælger du selv, om dine reservationer skal gælde for to
go-seminarerne i København eller Aarhus. En måned
forud for et to go-seminar modtager du en mail, hvor
du skal bekræfte, om du deltager, inden 14 dage før
seminariet. Du er velkommen til at give din plads til en
kollega eller bekendt, men bekræfter du ikke din plads,
giver vi den til en anden.

FRIVILLIGNØRDERNES ÅRSGILDE

Kan du ikke deltage den pågældende dato, er du velkommen til at sende en kollega. Af hensyn til lokaleleje,
overnatning og forplejning skal vi have din bekræftelse
senest to måneder før afviklingen. Der ydes ikke refusion, hvis du ikke kan deltage. Som medlem dækker du
selv eventuelle transportomkostninger til og fra årsgildet.

Som betalende medlem modtager du en unik kode til
bogbestilling, så du kan få 20 % rabat, hver gang du
køber en af vores fagbøger.

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos
Ingerfair under sikre forhold i overensstemmelse med
gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i
disse oplysninger ved at ringe til os, ligesom du kan få
rettet eventuelle ukorrekte oplysninger. Oplysningerne
anvendes til at administrere medlemskabet og betalinger.

LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er
underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale
Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige
regler.
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet
fremgår af ufravigelige regler.

