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Information från valberedningen
Valberedningen mottar nomineringar fram 6 veckor innan kongressen (datum kommuniceras
genom SVUNG:s kanaler när det är fastställt). Sent inkomna nomineringar behandlas ej. De
som nominerats kommer kontaktas av valberedningen för intervju (digitalt om inget annat
meddelas). På följande sidor finns en utförlig beskrivning av vad de olika
förtroendeuppdragen innebär och dess kravprofiler.
Här kan du direkt nominera eller kandidera!
Här kan du läsa mer om förtroendeuppdrag på hemsidan!
Alla under 26 år kan väljas till förtroendeuppdrag i Sveriges Ungdomsråd. Har du frågor är
du välkommen att kontakta valberedningen på valberedning@sverigesungdomsrad.se
Vi välkomnar alla ansökningar oavsett tidigare erfarenheter att kandidera.
Tack för din ansökan!
/ Sveriges Ungdomsråds valberedning 22/23
Adam Granquist, Ellinor Gånvall, Sigge Eriksson
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Kravprofiler
Nedan följer korta beskrivningar samt kravprofiler för de förtroendeuppdrag som kommer
tillsättas på kongressen 2023. De krav som står under styrelsen gäller för samtliga
styrelsemedlemmar.

Styrelsen
Styrelsen utgör Sveriges ungdomsråds högsta beslutande organ då kongressen inte är
samlad, styrelsen svarar inför kongressen. Mellan kongresser är styrelsen Sveriges
ungdomsråds politiska och organisatoriska ledning. Styrelsen har det löpande ansvaret för
organisationens verksamhet, ekonomi och administration.
Arbetsmoment
● Delta i löpande styrelsearbete (kan förekomma på obekväm arbetstid, uppskattat
3-10 timmar per vecka)
● Strategisk styrning av organisationen
● Strategiskt arbete i arbetsgrupper
● Ansvarar för beslut om budget
● Ansvarar för medlemskontakt med våra avdelningar
Erfarenheter och kunskaper
● Kunskap om organisationen
● Ledarskapserfarenhet
● Organisatorisk erfarenhet
● Påverkansarbete
● God samarbetsförmåga
● Motiverad till att arbeta för organisationens utveckling
● Med fördel erfarenhet av arbete i ungdomsrörelsen
Förväntningar
● Stå upp för antirasistiska, feministiska och demokratiska värderingar
● Ha rimligt många engagemang/uppdrag
● Inre driv, förmåga att ta till handling
● Tydliga visioner
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Ledamöter
●
●
●
●
●
●

Delta i löpande styrelsearbete i helgrupp samt i arbetsgrupper
Närvara på kongressen (eventuellt föredra vissa handlingar)
Närvara under nationella träffar (eventuellt hålla i programpunkter)
Göra besök hos våra avdelningar
Hålla utbildningar för medlemmar och externt
Arbeta för god sammanhållning och kommunikation inom organisationen

Vice ordförande
Postspecifik uppdragslista för vice ordförande utöver ovanstående arbetsuppgifter
● Förväntad tid ca 20%
● Stötta ordförande i dennes uppdrag
● Ställföreträdande för ordförande vid dennes frånvarande
● Förbereda styrelsemöten
● Intern representation: finnas tillgänglig för styrelse, kansli, avdelningar, valberedning
och revisorer
● Extern representation: finnas tillgänglig för övriga civilsamhället, myndigheter och
andra externa kontakter

Ordförande
Postspecifik uppdragslista för ordförande utöver ovanstående arbetsuppgifter.
● Förväntad tid ca 40%, dvs ha sysselsättning vid sidan av på max ca 60%
● Ansvara för förberedelse och genomförande av styrelsemöten
● Planering och arbetsledning av verksamhetschef
● Arbetsgivaransvarig
● Ställföreträdande verksamhetschef när denne är frånvarande
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Valberedningen
●
●
●
●
●
●

Valberedningen bereder personval till nästkommande kongress: styrelse,
verksamhetsrevisor och valberedning
Analyserar vilka behov organisationen har utifrån valberedningens uppdrag
Tar emot nomineringar
Intervjuar de nominerade och lägger förslag till kongressen
Arbetet påbörjas oftast i September månad med enstaka möten innan, intensifieras
innan kongressen
Krav på att jobba självständigt i en grupp om 3-5 personer

Verksamhetsrevisorer
●
●

Granskar protokoll och verksamhet för att se till att styrelsen följer stadgan,
verksamhetsplanen och andra dokument som kongressen antagit.
Skriva en revisionsberättelse, presenteras på kongressen

För mer information om uppdragen se stadgan. Länk till Sveriges ungdomsråds stadga
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