Riksstyrelsen
Vill du vara med och förverkliga att fler unga reumatiker ska känna livsglädje och uppfylla sina drömmar? Bli då en del av riksstyrelsen!

Om uppdraget som rikstyrelsen

Förväntningar på dig som riksstyrelsen

Riksstyrelsen är de som mellan riksstämmor
tar beslut och ser till att organisationen tar sig
framåt. Styrelsen arbetar med strategiska frågor
och vägval, är Unga Reumatikers ansikte utåt och
driver påverkansarbetet. Riksstyrelsen fattar beslut om budget, verksamhetsplan och massa mer.
Riksstyrelsen är ytterst ansvarig för Unga Reumatiker och har arbetsgivaransvaret för organisationens kansli.

För att kunna bli en del av riksstyrelsen måste du
vara över 18 år, vara medlem hos Unga Reumatiker och stå bakom våra värderingar. Du får inte
heller ha några betalningsanmärkningar. Inga
förkunskaper krävs då du får utbildning.

Riksstyrelsen ses fyra helger per år för möten i
Stockholm och har däremellan digitala möten.
Mellan mötena arbetar alla i styrelsen med olika
uppgifter som dom blivit tilldelade under senaste
mötet. Inga förkunskaper krävs, du får utbildning. Uppdraget tar cirka 2-8h/vecka i genomsnitt över tid. Visst arvode utgår.

Som riksstyrelsen får du:  

Vara en viktig del av organisationens arbete
Du får många nya vänner
Du får ett brett kontaktnät
Du får vara med och påverka din och andras
vardag
Du får meriter och kunskaper för livet
Mindre ekonomisk ersättning

Hur går du till väga för att bli
en del av riksstyrelsen?
Riksstyrelsen väljs på
riksstämman vartannat år,
intresserad?
Kontakta valberedningen
Valberedningen@ungareumatiker.se

Som ordförande förväntas du leda styrelsen
under och mellan möten samt representera organisationen internt (gentemot regionerna och
aktiviteter) och externt. Du förväntas ha en tät
kontakt med generalsekreteraren och i genomsnitt lägga 6-8 timmar i veckan över tid.
Som en av vice ordföranden förväntas du vara
med i ett arbetsutskott tillsammans med ordföranden, förbereda inför styrelsemöten och vara
sekreterare under möten. Du förväntas även
hoppa in och representera organisationen när
ordföranden inte kan delta. I genomsnitt förväntas du lägga 4-6 timmar i veckan över tid.
Som en av ledamöterna förväntas du läsa handlingarna inför och komma förberedd på styrelsemöten samt att aktivt delta på mötena. Du
förväntas arbeta med tilldelade uppgifter mellan
mötena och i genomsnitt lägga 2-4 timmar i
veckan över tid.

