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Information till dig som nominerats till
styrelseledamot.
De absolut viktigaste egenskaperna som en styrelseledamot behöver ha är
nyfikenhet, uthållighet och en vilja att förändra. När någon är ny i styrelsen, så
vet alla att den inte kan kunna och veta allt som rör styrelsearbetet. Mer erfarna
styrelseledamöter finns där för den nyvalde och det finns verkligen inga
”dumma frågor”.
Alla får en chans att komma in i arbetet, det ordnas utbildningar och
planeringsdagar, för att underlätta för den nyvalde. Mandatperioden är på fyra
(4) år. Styrelseuppdraget är ideellt men ersättning för förlorad arbetsförtjänst
kan utgå vid speciella tillfällen.
Följande förväntas av en syrelseledamot i Vårdförbundet avdelning
Västmanlands styrelse:
- Du ska ha ett länsperspektiv, du företräder hela länet. De beslut som fattas, tas
med hänsyn till alla våra fyra professioner, våra olika specialistutbildningar och
olika undergrupper, exempelvis studenter och chefer .
- Du vill vara med och utveckla Vårdförbundet.
- Du tycker om att träffa och prata med medlemmar.
- Du kommer att följa demokratiskt fattade beslut.
- Du vill träffa Västmanlands medlemmar och diskutera de frågor som de tycker
är viktiga.
- Du förväntas ha intresse av att sätta dig in i den politik som Vårdförbundet
centralt driver.
- Du förväntas ha intresse av att sätta dig in i den politik som Vårdförbundet
lokalt driver.
- Du förväntas lägga engagemang även på obetald arbetstid, Vårdförbundet är en
ideell organisation. Om vi ska fungera och vara en maktfaktor som kan påverka,
då räcker det inte med det jobb som anställda och förtroendevalda på tid, gör.
- Du förväntas närvara på alla styrelsemöten och att du närvarar på hela mötet
- Du förväntas vara med och arrangera evenemang och delta i dessa evenemang,
- Du behöver vara medveten om att vissa aktiviteter kommer att vara förlagda
kvällstid eller helg.
- Du förväntas delta på de sammankomster och utbildningar som avdelningen
anordnar.
Du kommer att lära dig massor och utvecklas, du kommer att kunna göra verklig
förändring för våra medlemmar. Naturligtvis kommer du ha det riktigt skoj när
du gör det!
Mer detaljerad information om uppdraget finnas att läsa i Demokratihandboken.

