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INBJUDAN ATT NOMINERA:
Utlysning
Valberedningen för jagvillhabostad.nu 2015 uppmanar alla röstberättigade medlemmar att
nominera kandidater till den nationella styrelsen för verksamhetsår 2016.
Enligt jagvillhabostad.nu:s stadgar har samtliga medlemmar rätt att inkomma med nomineringar
till styrelse, revisorer och valberedning på årsmötet. Valberedningens förslag presenteras årsmötet
och samtliga dittills nominerade ska vara kontaktade innan.
Om uppdraget
jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för unga bostadssökande
som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den. Nu söker vi dig som vill driva och
utveckla organisationen som förtroendevald! Som förtroendevald i en av våra styrelser har du stora
möjligheter att påverka – både i organisationen och i samhället. Jagvillhabostad.nu är en unik
aktör i den bostadspolitiska debatten och besitter sakkunskap om ungas situation som ingen annan
har
Arbete i nationell styrelse
Jagvillhabostad.nu:s nationella styrelse arbetar strategiskt utifrån organisationens syfte,
verksamhetsplan och politiska plattform för att utveckla organisationens verksamhet. Nationella
styrelsen är också arbetsgivare och tar beslut om organisationens anställningar. Inom styrelsen
finns arbetsgrupper med fokus på olika ansvarsområden som t.ex. kommunikation eller personal.
Under 2016 kommer arbetet vara fokuserat på den interna verksamhetsutvecklingen, och
opinionsbildning. Vi driver också ett byggprojekt som kommer att fortsätta under året.
Inför 2016 söker vi nya ledamöter, ordförande, valberedning och revisor. Uppdragen
är ideella.
Förväntningar på ledamot
Vi söker personer som är särskilt intresserade/kunniga av organisationsutveckling, finansiering
och sponsring och bostadspolitik. Du känner ett engagemang för att förändra ungas situation på
bostadsmarknaden och har tid att lägga på ditt styrelseuppdrag. Inför möten förväntas du sätta dig
in handlingar och kunna fatta genomtänkta beslut. Du är driftig och inte rädd för att tänka utanför
lådan. Erfarenhet av ideella organisationer och styrelsearbete är ett plus. Vi söker personer som
är särskilt intresserade/kunniga av föreningsarbete, organisationsutveckling,
finansiering och sponsring och bostadspolitik.

Nominera
Nominera genom att fylla i Nomineringsformuläret
Har du inte möjlighet att fylla i formuläret kan du maila din nominering till
valberedning@jagvillhabostad.nu. Mailar du in nominering ska du ha med följande:
Namn på den nominerade
Ålder på den nominerade
Styrelsepost
Kontaktuppgifter till dig och den du nominerar
Motivering
Var noga med att få med dina egna kontaktuppgifter och den du nominerar.
Sista dag för nominering är 20 februari 2016
Har du frågor om uppdragen är du välkommen att kontakta valberedningen Lisa Deurell
och Ays Alayat genom att maila till valberedning@jagvillhabostad.nu

