Odder, d. 22. november 2016

Landsforeningen søger ny Kasserer og Regnskabsfører
Martin Skov, vores nuværende kasserer ønsker at fratræde som landsforeningens kasserer. I den
forbindelse søger vi to personer i medlemskredsen som vil påtage sig den frivillige, ulønnede opgave at være landsforeningens kasserer og regnskabsfører.
Martin har i sin tid som kasserer trimmet arbejdsgange og procedurer med henblik på at få en økonomistyring som kræver et minimalt tidsforbrug. Aktuelt vil det sige at der bruges gennemsnitligt
5 timer om ugen for at varetage bogføring og økonomistyring. Arbejdet udføres via pc og tilhørende
programmer fra ens hjem. Vi bruger Skype til gensidig kommunikation og løsning af fælles arbejdsopgaver. – Det fungerer rigtig godt. Landsforeningen dækker naturligvis de omkostninger man
har ved udførelsen af sine opgaver.
Ved Martins afgang har vi valgt at udskille bogføringsdelen af kasserer funktionen som et selvstændigt arbejdsområde. Hensigten er at fordele arbejdsbyrden på to personer, så de hver for sig får
mindre timeforbrug til at udfylde deres funktioner. Vi mener en opdeling af den nuværende kasserer
funktion i to arbejdsområder vil sikre ny kasserer og ny regnskabsfører et overkommeligt ugentligt
timeforbrug. Hvilket vi tænker er et godt fundament for at få nye, langtidsholdbare kræfter til at
varetage dette centrale område af landsforeningens drift.
I de sidste 6 år er der lagt kræfter i at skabe et stabilt økonomisk fundament for driften af foreningen. Vi arbejder pt. med et budget knap 660.000 kr. stort, hvilket er et stærkt økonomisk grundlag
for at holde et højt antal aktiviteter i gang. Landsforeningen fungerer altovervejende på grundlag af
bevilgede offentlige puljemidler. Kasserer og bestyrelse er således ansvarlig for at disse bevilgede
midler bruges med omtanke og i overensstemmelse med gældende regler. Posten som kasserer giver
rige muligheder for at lære at styre en større landsdækkende forenings økonomi. En ny kasserer vil
have gode muligheder for, i samspil med formand, sekretær og bestyrelse at tage initiativer som
yderligere kan udvikle landsforeningens virke.
Martin og sekretær Hanne Lindhardt har pt. et nært samspil om landsforeningens økonomi. Det
samarbejde forventer vi videreført med ny kasserer og ny regnskabsfører. Hanne er meget vidende
og kompetent omkring foreningens økonomi og de dertil hørende regelsæt. Det vil vore nye folk på
posterne klart kunne drage fordel af.
Martin vil, inden han fratræder kasserer funktionen sikre at ny kasserer og ny regnskabsfører får den
fornødne indføring i systemer og arbejdsgange. Alt i alt satser vi på et roligt, overskueligt introduktions forløb. Martin er til rådighed med informationer om de to funktioner, primært i løbet af weekenden. Han kan kontaktes via mail: martin@marfan.dk eller mobil. 22 66 46 38 for en nærmere
aftale.
Du kan kontakte formand Sven Back for en samtale om hvad det indebærer at være med i det arbejdsfællesskab som sikrer landsforeningens drift og eksistens. Mail: sven@marfan.dk eller mobil
60747632
Vi har brugt tid på at lave jobbeskrivelser for henholdsvis kasserer og regnskabsfører. I kan læse
dem i de to separate dokumenter ved klikke på nedenstående links.
Kasserer – Arbejdsbeskrivelse og Regnskabsfører – Arbejdsbeskrivelse
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ps. Vi opfordrer dig til i perioden frem til d. 13. december 2016 at overveje og afklare de emner du
er uklar på og slutteligt give os en melding på at du er interesseret i kasserer eller regnskabsfører
funktionen.

