
   

FUNKTIONÄRER 
Vill du göra årets Riksstämma och Kongress med oss? 

Tycker du att det bästa som finns är att delta på Riksstämmor och ordna så allt runtomkring fungerar? Då är det 
dig vi söker! 

Att vara Funktionär på Unga Forskares Riksstämma 

Unga Forskares vision är att nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar 
plats i ungas liv. Vi erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar med dessa 
intressen i Sverige. En av dessa plattformar är vårt högst beslutande organ Riksstämman där våra medlemmar 
beslutar om hur Unga Forskare ska verka och vilka verksamheter vi ska ha. 

Det är föreningarna som har rösträtt på Riksstämman. Hur många röster föreningen har beror på antalet 

medlemmar. De som företräder föreningarnas röster på Riksstämman kallas för ombud, Unga Forskare står för 
deras resor, kost och logi. Alla medlemmar och förtroendevalda är välkomna att närvara, yttra sig och lägga 

yrkanden, men får själva stå för resor, kost och logi.  

Kongressen är Unga Forskares årliga utbildningsforum som i år har temat Inkludering och Likabehandling. 

För att Riksstämman och Kongressen ska gå så smidigt som möjligt söker vi dig som kan vara behjälplig med 

diverse uppgifter som dyker upp. I uppdraget ingår det att duka fram mat, brygga kaffe, koka vatten, köpa lite fika 
och eventuella andra uppgifter som behöver lösas på plats. 

Vad får du ut av uppdraget?  
Som Funktionär får du lära känna Unga Forskare ännu bättre. Vill lära dig hur just vår organisation fungerar är 

detta ett utmärkt tillfälle. Du får en fantastiskt kul helg med andra likasinnade, en chans att knyta kontakter och 

träffa Unga Forskares medlemsföreningar.  

När du inte är upptagen av ditt uppdrag är du välkommen att delta i våra aktiviteter om du önskar. Unga Forskare 

står för mat och dryck samt resa och logi vid behov. Det utgår även en symbolisk kompensation på totalt 500 kr.  

Nödvändiga och önskvärda erfarenheter, kompetenser och egenskaper för 
uppdraget 
Vi söker dig som: 

- Har erfarenhet av liknande uppgifter 

- Kan arbeta självständigt efter ett körschema 

Du kan arbeta snabbt och smidigt, är bra på att lösa problem. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och 

tillämpar ett inkluderande synsätt som eftersträvar mångfald ur alla aspekter.  

Uppdragets villkor  
Uppdraget innefattar att vara Funktionär på Unga Forskare Riksstämma och Kongress 8-10 november i Örebro med 

följande uppgifter: 

- Vara behjälplig under följande delar av Riksstämman: 

o Fredag 17.30: Mötet öppnas och mötesformalia gås igenom.  

o Lördag kl 8.30-17.00: Påverkanstorg där motioner och propositioner stöts och blöts samt 
Kongressen. 

o Söndag kl 8.30-15.00: Mötet fortsätter med plenum, beslutsdelen av riksstämman. 

Det är ett uppdrag där en symbolisk summa på totalt 500 kr ges som ersättning. Unga Forskare står för mat och 
dryck samt resa och logi vid behov. 



   

Ansök  
Maila din ansökan till paula.langoe@ungaforskare.se, skicka in cv och personligt brev anpassat för uppdraget. 

Skicka ej med bild på dig själv. 

Vi tar emot ansökningar och rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan, sista ansökningsdag är söndag 3 

november. Uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

För frågor maila eller ring Paula Langöe på paula.langoe@ungaforskare.se eller 0738534747.  

Läs mer om Riksstämman! 

Om Unga Forskare  
Unga Forskare är en rikstäckande ideell ungdomsorganisation som engagerar 8000 unga som gillar 
naturvetenskap, teknik och matematik. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och 
förenar ungdomar. Verksamheterna drivs av unga, för unga. Läs mer om oss på www.ungaforskare.se  

 

 


