
Lägerledare
Vill du vara en förebild för andra och tycker om att ha ansvar? 
Bli lägerledare! 

Om uppdraget som lägerledare
Lägerledare är unga reumatiker som leder 
andra unga reumatiker på något av våra fyra 
läger vi arrangerar varje år. Lägerverksam-
heten är en viktig del för att vi ska kunna 
uppnå vår vision om att alla unga reumatiker 
ska kunna känna livsglädje och kunna uppfylla 
sina drömmar.  

Som lägerledare ansvarar du tillsammans med 
en grupp av ledare för att planera och genom-
föra läger. Under planeringen finns det utrym-
me för kreativitet och stort ägandeskap över 
processen och innehållet på själva lägret.  

 Varje år arrangerar Unga Reumatiker fyra 
läger: 

Förväntningar på dig som lägerledare 
För att bli lägerledare måste du vara medlem 
i Unga Reumatiker och vara över 18 år. Du ska 
också kunna uppvisa ett giltigt utdrag från be-
lastningsregistret för arbete med barn.  

Vi förväntar oss att du som vill vara lägerledare 
har möjlighet att medverka på planeringsmöten 
inför de fyra lägerna samt delta på lägerna som 
arrangeras under året. Det går att göra undantag 
om du inte har möjlighet att inte vara med på 
varje läger. 

I april varje år arrangerar Unga Reumatiker en 
utbildningshelg som du också förväntas delta på 
där du får lära dig mer om rollen och träffa andra 
engagerade. 

Möjlighet att träffa andra medlemmar och 
vara en viktig del av organisationens arbete 

Få möjlighet att vara med i hela processen 
från planering till genomförandefas  

Delta på den årliga utbildningshelgen 

Vara förebild för lägerdeltagarna och en del 
av något större 

Meriterande erfarenheter och utvecklade 
egenskaper 

Mindre ekonomisk ersättning utgår till dig 

Som lägerledare får du:   

Hur går du till väga för att bli
lägerledare?

Anmäl dig genom formuläret 
på vår hemsida genom att skanna 
QR-koden här bredvid eller gå in 
på www.ungareumatiker.se/en-
gagera-dig/

Anmäl dig senast 31 januari!

Småbarnsläger en helg i november för  
medlemmar mellan 0-6 år. 

Barnläger en helg i oktober för medlem-
mar mellan 7-13 år.  

Ungdomsläger en vecka i början av som-
maren för medlemmar mellan 14-19 år. 

Unga Vuxnaläger en långhelg i augusti 
för medlemmar mellan 20-30 år.  


