SÖK TILL
VALBEREDNINGEN
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? Är du en person
som har ett en känsla för gruppdynamik och vill vara en del i att hitta lämpliga personer till viktiga
förtoendeposter inom Unga Forskare? I så fall borde du söka till posten som valberedare!
Unga Forskare öppnar nu för intresseanmälan för Valberedare för mandatperioden 2021-2023.
Att valbereda i Unga Forskare innebär att man förbereder val av ny
styrelse och andra förtroendeposter som ska utses på Riksstämman.
Valberedningen söker upp och väljer ut lämpliga kandidater som
presenteras som förslag på Riksstämman.
Valberedningen utses på Riksstämman vid jämna årtal för en
mandatperiod på två verksamhetsår.
Under sitt första verksamhetsår (udda årtal) har valberedningen i
uppgift är att ge förslag på ny styrelse, inklusive förbundsordförande
och vice förbundsordförande, samt mötespresidium (ordförande och
sekreterare) till Riksstämman.
Under sitt andra verksamhetsår (jämna årtal) har valberedningen som
uppdrag att ge förslag på revisionsbyrå, revisorer samt suppleanter,
mötespresidium och eventuellt kandidater i fyllnadsval till
förbundsstyrelsen.

Unga Forskare i siffror
-

Grundat: 1977
Deltagare: 8000
Medlemmar: 5500
Aktiva: 1000
Föreningar: 42
Personal: 5
Omsättning: 10 Mkr
Nationella
projekt: 6

Ideella timmar
per år: 500 000

Att arbeta som valberedare innefattar marknadsföring av styrelseuppdraget, intervjuer (eller annat urval)
med kandidaterna, överläggning inför det förslaget som presenteras på Riksstämman och slutligen
efterarbete såsom återkoppling och överlämning.
Uppdraget är speciellt passande just dig om du:
§

har tidigare erfarenhet inom Unga Forskare med inblick i hur styrningen av organisationen och
dess verksamhet går till,

§

har tidigare erfarenhet av valberedning från exempelvis ett tidigare ideellt uppdrag i en förening,

§

har förståelse och intresse för gruppsammansättning och gruppdynamik.

Valet till valberedningsledamot väljs av medlemmarna på Unga Forskares Riksstämma som i år kommer
att hållas digitalt den 6:e till 8:e november. Är du intresserad? Tveka inte att skicka en intresseanmälan
på https://forms.gle/wygjcVetbGSKaKnw6
Anmälan är inte bindande utan finns till för att kunna ge mer information om uppdraget och ge Unga
Forskare en överblick över hur många som är intresserade av uppdraget.

