Här finns viktigt
arbete att göra
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Läs nästa sida

Vi söker ordförande och kassör till styrelsen
Vill du vara med och leda Sveriges största miljöorganisation?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för miljöfrågor
och vill vara med och påverka utvecklingen av en bättre värld.
I Naturskyddsföreningens länsförbund arbetar vi
med natur- och miljöfrågor på regional och lokal
nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. Med kunskap och glädje skapar vi
ett miljövänligare Örebro län.

sker via telefon. Mellan mötena förväntas du läsa
och svara på mail samt förbereda dig inför nästa
möte. Det är självklart ett plus om du också vill
driva ett projekt och delta i föreningens övriga arbete och aktiviteter.

Vi söker dig som har ett intresse för natur och miljöfrågor och har viljan och förmågan att samarbeta
med andra. Du behöver inte vara miljöexpert – det
viktiga är att du är engag-erad och vill vara med
och göra skillnad. Du ska vara eller vilja bli medlem i Natur-skyddsföreningen.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är
därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande. Som ledamot erbjuds du
en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens ledarskaps-träffar och utbildningar där
du kommer i kontakt med förtroendevalda från
våra andra lokalföreningar.

Som ledamot ansvarar du tillsammans med oss
andra i styrelsen för organisationen och verksamheten. Du sätter dig in i aktuella frågor, deltar på
styrelsemöten och tar beslut.
Som ordförande är din roll att leda och fördela
styrelsen arbete. En viktig uppgift är att sörja för
föreningsdemokratin och se till att fattade beslut
blir genomförda. Du är också en av föreningens
representanter utåt.
Som kassör har du det formella ansvaret för föreningens ekonomi. Det löpande arbetet med t ex
bokföring och betalning av fakturor sköts av kansliets personal där du finns med som stöd och du
förväntas delta i bokslutsarbetet.
Under uppdraget kommer du att lära dig mycket
och träffa andra engagerade människor i Örebro
län och i resten av landet. Naturskyddsförening i
Örebro län har vi drygt 6000 medlemmar och är i
sin tur en del av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation med
kraft att förändra.
Styrelsen har möten en vardagskväll i månaden,
med uppehåll under sommaren. En del av mötena

Har du någon av följande kompetenser är det meriterande.
• Kunskap om olika typer av mötes-tekniker.
• God kännedom om föreningens övergripande
mål och förmågan att bryta ned dem lokalt/regionalt.
• Kunna leda, motivera och inspirera styrelsens
ledamöter och medlemmar att gemensamt arbeta mot de gemensamma målen.
• Förmåga att leda och planera verk-samheten
för det kommande året och på lite längre sikt.
• Analysera omvärlden och därmed se vilka faktorer som på sikt kommer att ha betydelse för
verksamheten.
• Bra på att kommunicera vad Natur-skyddsföreningen står för.
• Sakkunnig i någon miljöfråga, t.ex. klimat, energi, kemikalier, jord- eller skogsbruk etc.
• Kunskap och intresse för internatio-nella miljö
och klimatfrågor.
• Bra lokalkännedom och ett stort kontaktnät
med människor som har intresse för Naturskyddsföreningens verksamhet.
• Kunskap om budgetarbete
• Erfarenheter av att vara kassör i en förening.

Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt.
Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på länsstämman den 26 april 2015.
Kontakt: Naturskyddsföreningen Örebro län 072-546 01 06 kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

