SÖK TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
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?
Lära dig att ta ansvar för personal, långsiktiga mål och ekonomi? Vill du samtidigt ha kul och bidra till
en fantastisk verksamhet? I så fall borde du överväga att söka Unga Forskares förbundsstyrelse!

Valberedningen öppnar nu för ansökningar och nomineringar för
mandatperioden 2022-2023.
Att delta i förbundsstyrelsens arbete är en fantastisk möjlighet för
den som är ung och söker erfarenheter inom ledarskap,
organisationsutveckling, -styrning och -förvaltning. En plats i Unga
Forskares förbundsstyrelse är dessutom en av de möjligheterna som
finns i Sverige för att långsiktigt främja ungas intresse för
naturvetenskap och teknik. Därutöver är förbundsstyrelsen också den
grupp i Unga Forskare med störst påverkansmöjligheter om
organisationens riktning och framtid.
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:






Unga Forskare i siffror
-

Grundat: 1977
Deltagare: 8000
Medlemmar: 5500
Aktiva: 100
Föreningar: 45
Personal: 7
Omsättning: 10 Mkr
Nationella
projekt: 6

Ideella timmar
per år: 500 000

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 är ett utmanande arbete och stort ansvar, men också otroligt lärorikt. Så
här säger Erik Hartman, nuvarande styrelseledamot:
Styrelsearbetet har gett mig insikt i hur organisationer och föreningar arbetar på
strukturell såväl som på detaljnivå. Det har öppnat dörrar och förberett mig för framtiden
på ett sätt som skola och andra arbeten inte kunnat. Du som ska söka till styrelsen ska
inte vara rädd för utmaningar eller att stå inför nya problem. Du behöver inte ha tonvis
med erfarenhet av styrelse eller organisationsarbete sedan tidigare, i styrelsen lär vi och
växer tillsammans. Det viktigaste är att du är ambitiös, kreativ och brinner för Unga
Forskares budskap - att sprida intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland
alla Sveriges ungdomar.
Valberedningen söker en välnyanserad styrelse med personer från olika bakgrunder, med spridda
kunskaper och egenskaper som kompletterar varandra för att skapa en helhet. Om du tror att du har
något att bidra med till förbundsstyrelsen vill vi gärna veta vad och hur! Om du tror att någon annan har
något att bidra med tar vi också emot nomineringar. Anmäl dig till intervju med valberedningen eller
nominera någon via formuläret (länk nedan) senast 1 september.
https://forms.gle/bcLVDzwzFuBZZTY89
Tveka inte att höra av dig (valberedningen@ungaforskare.se) om du har några frågor!

