tisdag den 28 maj 2019

SÖK TILL STYRELSEN
Vill du vara med och skapa framtidens förutsättningar för unga att utveckla sitt
intresse för naturvetenskap och teknik? Vill du vara med och driva en av Sveriges
största ungdomsorganisationer? Drivs du av ledarskap, styrning, och ansvar? Vill du
träffa och arbeta tillsammans med andra som du? I så fall borde du överväga att söka
Unga Forskares förbundsstyrelse!
Valberedningen öppnar nu för ansökningar och nomineringar till förbundsstyrelsen mandatperioden 20202021.

Unga Forskare i siffror

Att delta i förbundsstyrelsens arbete är en fantastisk
möjlighet för den som är ung men söker erfarenheter
inom ledarskap, organisationsutveckling, -styrning och
-förvaltning. En plats i Unga Forskares förbundsstyrelse
är dessutom en av de möjligheterna som finns i Sverige
som för att långsiktigt främja ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Därutöver är förbundsstyrelsen
också den grupp i Unga Forskare med störst påverkansmöjligheter om organisationens riktning och framtid.









Grundat: 1967
Medlemmar: 8000
Föreningar: 70
Personal: 4
Omsättning: 10 Mkr
Nationella
projekt: 6
Ideella timmar
per år: 500 000

Unga Forskares styrelse är en så kallad strategisk
styrelse. Det betyder att styrelsen jobbar utifrån ett fågelperspektiv med långa tidshorisonter.
Exempel på arbete som förbundsstyrelsen gör är:






Unga Forskare
Lilla Frescativägen 4C
114 18 Stockholm
valberedning@
ungaforskare.se

Utarbeta strategier, verksamhetsplaner samt budgetar
Bedriva påverkansarbete och samhällsdebatt
Intern och extern representation av organisationen
Bestämma inriktning för och vägleda kansliets arbete
Förvalta organisationens policy och värderingar

Valberedningen söker en välnyanserad styrelse med personer från olika bakgrunder, med
spridda kunskaper och egenskaper som kompletterar varandra för att skapa en helhet. Om du
tror att du har något att bidra med till förbundsstyrelsen är vi glada att höra vad och hur! Om
du tror att någon annan har något att bidra med till förbundsstyrelseuppdraget så är vi mer än
glada at höra vem, vad och hur! Följ länkarna nedan!

Min tid i Unga Forskares styrelse är en av de mer lärorika, intensiva och givande
perioderna jag haft i mitt liv. Under mina år i förbundsstyrelsen växte jag som
ledare, som kollega och som människa. Jag åkte världen runt, fick erfarenheter
som öppnat dörrar till fantastiska senare ledaruppdrag och vänner för livet.
Dessutom fick jag möjligheten hjälpa världens bästa ungdomsorganisation att bli
ännu bättre.
Jag rekommenderar varmt alla som tror att det skulle kunna vara något för dom att
söka till förbundsstyrelsen. Det är en fantastisk möjlighet och ett fantastiskt
uppdrag. – David Andersson, Förbundsstyrelsen 2011-2015

Ansök på: https://forms.gle/y9nfe6waaDX32nH28
Nominera på: https://forms.gle/i5f9nYGSrKPpkdX7A
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Ellinor Lindqvist
Efter en vända inom konst- och auktionsbranschen började Ellinor
studera civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola år 2014 och är nu
inne på sitt 4:e år. Hon är bosatt i Lund, jobbar deltid på ett tech
startup i Malmö och ägnar den tid hon kan på resande fot. Ellinor är
26 år och kom i kontakt med Unga Forskare som engagerad inom Lund
Sustainable Engineers. Från detta växte ett vidare engagemang inom
SIYSS som vice projektledare och idag sitter hon som ledamot i
Förbundsstyrelsen.

Vad motiverade dig till att söka till styrelsen?
Jag blev rekommenderad att söka posten men insåg även snabbt vilken stor möjlighet
till samhällspåverkan en plats i Unga Forskares styrelse skulle ge mig. Unga Forskare
jobbar brett på det viset att vi både direkt hjälper barn och ungdomar på föreningsnivå
men även jobbar mot att ha inflytande på regering och industri.
Vad är det mest spännande du fått göra med styrelsen?
Det roligaste med uppdraget är helt klart alla inspirerande individer man får träffa;
både i styrelsen, bland föreningar och när man är på olika uppdrag.
Vilka tidigare erfarenheter hade du nytta av i ditt arbete?
Jag har haft stor nytta av mitt föregående ordförandeskap och styrelsearbete i Lunds
Sustainable Engineers, men även stor nytta av arbetslivserfarenhet som ansvarig på
ett showroom på auktionsfirman Bukowskis. Jag tror alla möjliga typer av erfarenhet
kan bidra till en bra blandning i styrelsearbete.
Vad har du lärt dig/utvecklat genom ditt arbete i styrelsen?
Ärligt talat, svårt att välja! Jag har utvecklats i mitt ledarskap och att tala inför och
med alla möjliga olika typer av människor i olika situationer och rum. Min förmåga av
effektiviseringsarbete och att bara slänga sig in i ett projekt eller dokument och få det
gjort har ökat radikalt.
Hur går det att kombinera styrelseuppdraget med skolarbetet?
Det går jättebra, men det krävs lite disciplin och planering ibland, samt att man är
ärlig mot sig själv i eventuella stressiga stunder.
Unga Forskare
Lilla Frescativägen 4C
114 18 Stockholm
valberedning@
ungaforskare.se
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Therese de Neergaard
Therese är 25 år, har svart bälte i judo och bor i Lund där hon
studerar sista året på läkarprogrammet samt doktorerar inom
Infektionsmedicin. Therese har så länge hon kan minnas brunnit
för medicin och forskning, vilket har stärkts tack vare Unga
Forskare. Under högstadiet deltog hon i Astra Zenecas
sommarforskarskolor och 2013 deltog hon i Utställningen med
sitt gymnasieprojekt. Therese har engagerat sig ideellt i diverse
kårverksamheter på gymnasiet och universitet, samt i sin lokala
judoförening. På samma sätt som Unga Forskare stärkte Thereses
intresse under hennes barndom vill hon nu göra detsamma för
våra kommande generationers unga forskare.

Vad motiverade dig till att söka till styrelsen?
Jag älskar naturvetenskap och forskning, men framförallt att inspireras av unga.
Unga Forskare gav mig en möjlighet att utveckla mitt naturvetenskapliga intresse
som ung och jag vill ge andra samma möjlighet.
Vad har du konkret fått göra i styrelsen?
Lärt känna inspirerande människor, varit på styrelsemöte, hållit intervjuer, skriva
viktiga dokument och utveckla strategier.
Vad är det roligaste du fått göra med styrelsen?
Lära känna alla aktiva i Unga Forskare.
Vad har varit mest utmanande?
Att prioritera, man vill väldigt mycket men allt går inte att göra på samma gång.
Vad har du lärt dig genom ditt arbete i styrelsen?
Hur jag fungerar i en grupp, att ta ansvar, beslutsfattande.
Hur går det att kombinera styrelseuppdraget med skolarbetet?
Beror på hur mycket man har, det går att styra en hel del själv men det ska också ta
tid eftersom det är ett viktigt uppdrag.
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