Valberedning
Vill du vara med och ta fram laget som tar Unga Reumatiker
till nya höjder? Bli valberedare!
Om uppdraget som valberedning

Förväntningar på dig som valberedning

Valberedare tar fram ett förslag till årsmötet eller
stämman på ny styrelse, revisor och valberedare.
Som valberedare handlar det om att ha god personkännedom och att kunna se människors olika
styrkor. Valberedningen är ett av de viktigaste
demokratiska uppdragen vi har i organisationen
för att hitta lämpliga kandidater till olika förtroendeposter.

För att bli valberedare måste du vara medlem i
Unga Reumatiker.

Processen om du är valberedare på nationell nivå:

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.

Unga Reumatiker har riksstämma vartannat
år och inför stämman samlar valberedningen
in nomineringar och ansökningar, går igenom
inkomna nomineringar, genomför intervjuer
med kandidaterna och lägger slutligen fram sitt
förslag. Du förväntas vara aktiv i arbetet minst 9
månader innan stämman.
Processen om du är valberedare på regional nivå:

Regionerna har årsmöte varje år under mars
månad. inför årsmötet samlar valberedningen
in nomineringar och ansökningar, går igenom
inkomna nomineringar, genomför intervjuer
med kandidaterna och lägger slutligen fram sitt
förslag. Du förväntas vara aktiv i arbetet minst 3
månader innan årsmötet.

Du som vill vara valberedare förväntas har en
förmåga att se styrkor i människor och kunna
lägga ihop ett pussel där olika personers styrkor
läggs samman i ett förslag till ny styrelse, valberedare och revisorer.

Som valberedare får du:  
Möjlighet att vara en viktig del av organisationens demokratiska arbete
Delta på den årliga utbildningshelgen
Meriterande erfarenheter och utvecklade
egenskaper
Träffa andra medlemmar och intervjua
många härliga människor

Hur går du till väga för att bli
valberedare?
Anmäl dig genom formuläret
på vår hemsida genom att skanna
QR-koden här bredvid eller gå in
på www.ungareumatiker.se/engagera-dig/
Du kan anmäla dig löpande under
året!

