RIKTLINJER FÖR VOLONTÄRARBETE
Inledning
Katrinetorps Vänner (KV) är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och
ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorps Landeri och verksamheten vid gården
samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och
ge en förstärkt besöksupplevelse.
Volontärarbete
Volontärskap är frivilligt, oavlönat och sker i en organiserad form där alla inblandande är
resurser där man ger av sin livserfarenhet och kunskap.
Volontärarbete sker exempelvis i samband med marknader, mässor och utställningar m.m.
på Katrinetorps Landeri.
Du får som volontär en stor möjlighet att känna delaktighet i arbetet som görs, vidare
vänskap och inte minst en trevlig samvaro med andra i föreningen.
Allt volontärarbete skall ske inom ramen för KVs övergripande målsättning (enligt ovan)
och i enlighet med givna regler.
KV har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring. Denna omfattar olycksfallsskada som
drabbar de försäkrade, medlemmar i KV. Försäkringen gäller under verksamhet i regi av
KV samt under färd till och från sådan verksamhet. Detta innebär i korthet att
verksamheten skall vara definierad och sanktionerad enligt ovan.
Annat engagemang från enskilda medlemmar är inte att kategoriseras som volontärarbete
inom ramen för KVs verksamhet och omfattas således inte av KV olycksfallsförsäkring.
Det är av vikt att KVs volontärer inte utför arbete som normalt skall utföras av ordinarie
personal på gården.
All förplägnad i samband med volontärarbete arrangeras av KV.
Då speciell klädsel erfordras för visst volontärarbete skall denna tillhandahållas av KV.
Klädseln skall enbart användas vid fastlagda arrangemang och skall övrig tid förvaras i
Västra Magasinet.
Det är också viktigt att volontärerna i allt arbete uppträder på ett trevligt och bemötande
sätt. Framför allt i kontakt med gårdens besökare. Vi skall i alla sammanhang vara
ambassadörer för Katrinetorp. I görligaste mån skall meningsutbyte med besökare
undvikas. Vid eventuella problem hänvisas till KVs ledning.
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