
 
Fredag den 12 Oktober 2018 

SÖK TILL STYRELSEN 
Vill du vara med och skapa framtidens förutsättningar för unga att utveckla sitt 
intresse för naturvetenskap och teknik? Vill du vara med och driva en av Sveriges 
största ungdomsorganisationer? Dela ha ansvar för personal, långsiktiga mål och 
ekonomi? Vill du samtidigt ha kul och träffa andra fantastiska individer? I så fall borde 
du överväga att söka Unga Forskares förbundsstyrelse! 

Valberedningen öppnar nu för ansökningar till två 
fyllnadsval till förbundsstyrelsen för mandatperioden 
2018-2019. Det innebär att uppdraget startar direkt 
efter riksstämman och löper 2019 ut.  

Att delta i förbundsstyrelsens arbete är en fantastisk 
möjlighet för den som är ung men söker erfarenheter 
inom ledarskap, organisationsutveckling, -styrning och 
-förvaltning. Förbundsstyrelsen är också den instans 
med störst påverkansmöjligheter kring organisationens 
riktning och framtid. En välfungerande förbundsstyrelse 
är en förutsättning för en organisations livskraft och på 
få andra platser i Sverige ges individer så stor möjlighet 
att långsiktigt främja ungas intresse för naturvetenskap 
och teknik samt deras roll i samhället. 

Unga Forskares styrelse är en så kallad strategisk styrelse. Det betyder att styrelsen jobbar 
utifrån ett fågelperspektiv på långa tidshorisonter. Exempel på arbete som förbundsstyrelsen 
gör är: 

§ Utarbeta strategier, verksamhetsplaner samt budgetar 

§ Bedriva påverkansarbete och samhällsdebatt 

§ Intern och extern representation av organisationen 

§ Bestämma inriktning för och vägleda kansliets arbete 

§ Förvalta organisationens policy och värderingar 

Att sitta i förbundsstyrelsen innebär ett utmanande arbete och ett stort ansvar. Men det är 
också otroligt lärorikt, så här säger David Andersson, före detta styrelseledamot: 

 

Min tid i Unga Forskares styrelse är en av de mer lärorika, intensiva och givande 
perioderna jag haft i mitt liv. Under mina år i förbundsstyrelsen växte jag som 
ledare, som kollega och som människa. Jag åkte världen runt, fick erfarenheter 
som öppnat dörrar till fantastiska senare ledaruppdrag och vänner för livet. 
Dessutom fick jag möjligheten hjälpa världens bästa ungdomsorganisation att bli 
ännu bättre. 

Jag skulle rekommendera alla att söka förbundsstyrelsen som tror att det kan vara 
något för dom. Det är en fantastisk möjlighet och ett fantastiskt uppdrag. Jag har 
svårt att se någon som skulle ångra att de åtog sig ett förbundsstyrelseuppdrag, 
tvärtom har det i min erfarenhet alltid mynnat ut i olika grad av fantastiskhet. 

 

Om du tror att förbundsstyrelsen kan vara någonting för dig, skicka ett personligt brev (max 1 
A4) samt CV till valberedning@ungaforskare.se senast fredag 9 november. 

 
Unga Forskare i siffror 

- Grundat: 1977 
- Medlemmar: 8000 
- Föreningar: 40 
- Anställda: 10 
- Omsättning: 5 Mkr 
- Nationella  

projekt: 5 
- Ideella timmar  

per år: 500 000 


