Vill du vara med och leda RFSU:s största
lokalförening? Dags att kandidera till
nästa års styrelse och andra spännande
uppdrag!
Vill du verka för en inkluderande och antirasistisk sexualupplysning? Tycker du
också att det är viktigt med ungas rätt till sin kropp, eller att det pratas för lite
om ömsesidighet? Brinner du för aborträtten?
RFSU Stockholm är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening som har
omkring 1700 medlemmar. Det är en av ett 20-tal lokalföreningar inom RFSU (Riksförbundet för
sexuell upplysning). RFSU arbetar utifrån visionen en värld där alla är fria att bestämma över sin
kropp och sin sexualitet. Var med och påverka RFSU Stockholms riktning och framtid!
På årsmötet den 27 februari väljer medlemmarna vilka förtroendevalda vi ska ha under nästa
verksamhetsår. RFSU Stockholms styrelse arbetar strategiskt för att driva föreningen i den riktning
som årsmötet beslutat.
Läs mer på: www.rfsu.se/stockholm

Kandidera till styrelsen:
Du som kandiderar till styrelsen har tid ideellt att lägga på ditt styrelseuppdrag. Styrelsemöte hålls
cirka tio gånger per år men även andra uppdrag och uppgifter tillkommer. Styrelsen har
arbetsgivaransvar för runt 15 anställda på RFSU Stockholms kansli. Som tumregel arbetar styrelsen
huvudsakligen med att lägga upp arbetet strategiskt medan kansliet planerar och genomför arbetet.
För att sitta i styrelsen behöver du vara medlem: vi förutsätter att du delar RFSU:s värderingar och
har intresse för sexualpolitik. Vi ser gärna att du har vana av strategiskt arbete från till exempel
styrelse eller annat och gillar att arbeta i grupp för att nå gemensamma mål. Du ska även ha
förståelse för att RFSU är en folkrörelse vars grund vilar på våra medlemmar.
Om du kandiderar till styrelsen så kan du välja att kandidera till styrelseledamot eller ordförande.
Som ordförande leder du styrelsens arbete och ansvarar för bland annat planering, uppföljning och
representation. Som ledamot bidrar du med viktiga perspektiv och åsikter: dessutom hjälper du till
att genomföra uppgifter

Meriterande till styrelsen:
•
•
•
•

Erfarenhet av strategiskt arbete inom området antirasism
Kunskap om finansieringsformer som IOP, upphandling eller privata aktörer
Erfarenhet av politiskt påverkansarbete på framförallt kommunal eller regional nivå
Erfarenhet av medlemsvärvning och hur medlemsengagemang skapas

Kandidera till valberedningen:
Som valberedare har du en central roll i RFSU Stockholm och en viktig del i att bidra till föreningens
antirasistiska arbete. Valberedningen arbetar självständigt och har som främsta uppgift att ta fram
förslag på nya förtroendevalda som ska väljas på nästkommande årsmöte. Du tar fram en kravprofil,
intervjuar kandidater och förbereder ett förslag till årsmötet. RFSU:s förbundskansli erbjuder både
stöd och utbildning till dig som är valberedare oavsett om du är helt ny inför uppdraget eller har
erfarenhet sedan tidigare.

Kandidera till verksamhetsrevisor:
Verksamhetsrevisorerna är de personer som granskar och utvärderar RFSU Stockholms arbete
under kommande verksamhetsår. Som verksamhetsrevisor är du medlemmarnas röst som ser till att
allt går rätt till och att styrelsen följer stadgar, beslut och lagar. Du behöver inte oroa dig för att
kontrollera föreningens budget och ekonomi: det gör de auktoriserade revisorerna.

Ansök senast 7 januari via formuläret:
Nominera dig själv eller någon annan som kan vara intresserad och relevant genom att fylla i detta
formulär senast fredag 7 januari (intervjuer sker löpande).
Länk till formuläret för att nominera >>> https://forms.gle/XzChy3ecVLRZcoWS6

Undrar du något?
Tveka inte på att höra av dig till valberedning.sthlm@rfsu.se om du vill veta mer om vad de olika
uppdragen innebär, om du har frågor om ansökningsformuläret eller undrar något annat inför
personvalen som sker på årsmötet.

