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Tisdag den 5 september 2017 

KANDIDERA TILL 
FÖRBUNDSSTYRELSEN I 
UNGA FORSKARE 
Unga Forskare är en ungdomsorganisation som har lång erfarenhet av att skapa engagemang 
inom naturvetenskap och teknik bland unga i Sverige. Vi engagerar tusentals ungdomar med 
stipendier, vetenskapliga tävlingar, forskarskolor, science clubs och internationella utbyten. 
Unga Forskare utgörs och styrs helt av unga. Vi tror på mottot "För unga - av unga”, och nu 
söker vi dig som är intresserad av att vara en del av Unga Forskare och driva förbundet 
framåt.  

Unga Forskare söker nu en förbundsordförande och ledamöter till en förbundsstyrelse på 
ytterligare 6-7 personer. 

Uppdragsbeskrivning förbundsordförande  

Unga Forskare söker en förbundsordförande till förbundsstyrelsen. Som förbundsordförande 
leder du ett förbund på över 3000 medlemmar och ett kansli med 4 anställda. Du kommer 
uteslutande arbeta med strategiska frågor, så som förbundets framtid på lång sikt. Uppdraget 
omfattar två verksamhetsår. Förbundsstyrelsen har regelbundna möten under åren. 
Förbundsordföranden leder mötena och delegerar ut uppgifter och följer upp under och efter 
mötena.  

Uppdraget som förbundsordförande kräver tidigare erfarenhet inom förbundet för en bred och 
insatt syn på Unga Forskare och dess verksamheter. 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.  

Huvudsakliga ansvarsområden 

Vi ser gärna att du som söker: 

• Erfarenheter av att leda andra och få saker gjorda  

• Organiserad 

• Mogenhet och ansvarstagande 

• Motiverad till att driva och utveckla organisationen framåt på en strategisk nivå 

• Arbetar väl i grupp och söker kreativa lösningar på problem 

• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift  

• Kan vara en bra representant för Unga Forskare 

Ansökan 

Skicka personligt brev om maximalt en A4-sida inklusive porträttbild senast den 19:e 
september till valberedning@ungaforskare.se. Om du nomineras av valberedningen kan denna 
kandidatur komma att ingå i Riksstämmans handlingar. För frågor eller mer information, 
kontakta valberedare Emma Svedenblad på emma.svedenblad@ungaforskare.se. 
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Uppdragsbeskrivning förbundsstyrelse  

Unga Forskare söker 6-7 styrelseledamöter till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen arbetar 
uteslutande med strategiska frågor, så som förbundets framtid på lång sikt. Uppdraget 
omfattar två verksamhetsår. Förbundsstyrelsen har regelbundna möten under åren, och det 
kan vara möteshelger, mötesdagar och andra möten. Förbundsstyrelsen med 
förbundsordföranden i spetsen är även arbetsgivare till 4 heltidsanställda på kansliet.  

Huvudsakliga ansvarsområden 

Vi ser gärna att du som söker: 

• Ansvarstagande 

• Organiserad  

• Motiverad till att driva och utveckla organisationen framåt på en strategisk nivå 

• Arbetar väl i grupp och söker kreativa lösningar på problem 

• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift  

• Kan vara en bra representant för Unga Forskare 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar ett inkluderande synsätt som värderar 
mångfald ur alla aspekter. 

Ansökan 

Skicka personligt brev om maximalt en A4-sida inklusive porträttbild senast den 19:e 
september till valberedning@ungaforskare.se. Om du nomineras av valberedningen kan denna 
kandidatur komma att ingå i Riksstämmans handlingar. För frågor eller mer information 
kontakta valberedare Emma Svedenblad på emma.svedenblad@ungaforskare.se.  

 


