
3F København byder jer velkommen til nogle 
hyggelige dage i klubbernes tegn. Alle klubber i 
3F København er velkommen til, at deltage.

Der vil være fokus på, at styrke samarbejdet 
imellem klubberne, skabe netværk og give 
klubberne nogle nye værktøjer til, at blive end-
nu bedre til jeres arbejde i klubberne.

Vi sætter også fokus på, hvad vi som afdeling 
kan gøre for at understøtte jeres arbejde på en 
endnu bedre måde. 

Når man vælger worksshops, behøver I ikke at 
tage samme workshops alle sammen. I kan 
godt fordele dem blandt jeres klubmedlemmer, 
så klubben får en masse viden med tilbage.

Alle workshops bliver til noget, men vi kan ikke 
love 100 %, at alle bliver mødt på alle 3 ønsker.

Beskrivelse af de 6 workshops er på bagsiden. 

Vi glæder os rigtig meget til, at se jer alle sam-
men til nogle spændende dage i klubbernes 
tegn.

Skal I frikøbes, og dette ikke kan gøres over 
klubben, skal I kontakte den faglige sekretær på 
jeres område. 

Program : 
Dag 1 :
8.30: Morgenmad 
9.30: Velkomst v. John / Teit 
9.40: Vi hilser på hinanden
 Kort præsentation af klubberne
12.00: Henning Overgaard kommer og hilser på 
13.00: Frokost 
14.00: Workshop nr. 1 
15.00: Eftermiddagskaffe 
15.30: Workshops 2 + 3 
17.30: Aftensmad
18.30: Social hygge m. lidt underholdning. 

Dag 2: 
9.00: Fælles morgenmad 
10.00: Hvad lærte vi i går + Kahoot 
12.00: Frokost 
13.00: Vi laver årshjul for klubben
 ( planlægning af indsats for året )
15.00: Eftermiddagskaffe og farvel

Klubkonferencen afholdes i 3F København (store 
sal), Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV

Tilmelding:
Skriv klubbens navn og antal deltagere.
Vælg 3 workshops pr. mand ( Husk: Skriv navn på ).

Tilmeldning til milla.nielsen @ 3f.dk Senest 9 / 1–2023

 Klubkonference den 27.–28. januar

 2 dage i klubbernes tegn



Workshop nr. 1 – v. Per

Uddannelse 

Få overblik over dine uddannelsesmuligheder
• Hvor kan man starte ?
• Uddannelsesværktøjer
• Andres erfaringer med opstart af uddannelse på 

arbejdspladsen
• Hvordan kan man som klub sætte ting i gang med 

uddannelse ?

Workshop nr. 2 – v. Tine og Connie

Økonomi

Økonomi er en vigtig del af klubarbejdet i en for-
ening, og workshoppen vil have fokus på :
• Klubkassererens rolle og ansvar
• Undgå økonomisk misbrug og svindel med kas-

sen i jeres klub ( god regnskabsskik )
• Hvordan man nemt og overskueligt lave det årlige 

klubregnskab ?
• Hvilke oplysninger skal 3F København have og 

hvornår ?
• Hvad kan 3F København være behjælpelig med ? 

– „bank“, årsregnskab, bilagskontrol, regnskabs– 
og lovgivningsmæssige spørgsmål m.m.

Workshop nr. 3 – v. René

GDPR

Vi ved, at mange klubber kæmper lidt med, hvad de 
må og ikke må ifølge GDPR reglerne, så på denne 
workshop får du / I overblik over hvad man må og 
ikke må som klub med udsendelser på f.eks. mail, 
Facebook og andre sociale medier. 
Der vil blive gennemgået den helt præcis lovgiv-
ning, så I sikkert kan bevæge jer ud i at kontakte 
medlemmerne og bruge det som et organiserings-
værktøj. 

Workshop nr.4 – v. Henrik og Brian

Organisering

I denne workshop vil der 100 % være fokus på orga-
nisering. 
• Hvordan får I flere aktive medlemmer i klubben ?
• 1–1 samtaler 
• Hvilken ting kan afdelingen hjælpe med i forhold 

til organisering ?

Workshop nr. 5 – Henrik Hansen

Vedtægter

På denne workshop vil du / I have mulighed for at få 
svar på spørgsmål omkring vedtægter.
• Hvad gør jeg / vi hvis vi har overtaget vedtægter, 

som vi ikke kender til ?
• Hvordan og hvornår kan vedtægter ændres ?
• Er der særlige regler om vedtægter ?
• Gode ting at have med i sine vedtægter 
• Hvor skal man have sine vedtægter liggende ?
• Og meget mere 
Det er en god ide at tage klubbens vedtægter med, 
hvis du / I har konkrete spørgsmål til noget. 

Workshop nr 6 – v. Tanja og Louise

Få unge med i jeres klub

Tips og tricks til at få unge kollegaer med i jeres 
klub. Vores unge eksperter vil lave en spændende 
workshop med masser af gang i, hvor I også bliver 
sat i arbejde og bagefter har en masse værktøjer i 
den faglige værktøjskasse til at gå ud og organisere 
unge kollegaer til klubben.

 Klubkonference den 27.–28. januar – Workshops

 2 dage i klubbernes tegn


