Astronomisk Ungdom är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja intresset för astronomi
och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Organisationen bildades 2012 och har sedan dess
vuxit sig över 3000 medlemmar starkt, med medlemsföreningar över hela landet. Varje år
anordnas ett flertal verksamheter såsom rymd- och astronomiläger, resor, tävlingar,
rymdkonferenser och sommarforskarskolor, och årligen engagerar sig över 100 medlemmar
ideellt i våra verksamheter, som genomsyras av ungas engagemang för unga.
Nu söker vi dig som är ca 18 - 25 år och vill vara med och driva förbundet framåt! Inför årsmötet
den 22:a april söker vi en förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen i Astronomisk Ungdom arbetar uteslutande med strategiska frågor. Som
ledamot arbetar du med visioner kring förbundets utveckling och framtid och ser till att förbundet
utvecklas och byggs upp på ett sätt som är stabilt och långsiktigt hållbart. Den dagliga
verksamheten sköts av kansliets personal, och som ledamot i förbundsstyrelsen är du också
arbetsgivare med yttersta ansvar för kansliets arbete. Uppdraget är ideellt och pågår fram till
nästkommande årsmöte.
Förbundsstyrelsen innehar yttersta ansvar för all verksamhet och ekonomi inom Astronomisk
Ungdom, och är det högst beslutsfattande organet mellan årsmötena. Du ansvarar tillsammans
med övriga förbundsstyrelsen för förbundets personal och en organisation med en omsättning
på ca 2 miljoner kr.
En viktig del i arbetet är att se till att Astronomisk Ungdom fortsätter att vara en organisation av
föredömlig gemenskap, där samtliga medlemmar, personal och aktiva känner god samhörighet
med organisationen och med varandra, och där Astronomisk Ungdom bidrar till en positiv,
inkluderande och meningsfull fritid hos barn och unga med rymdintresse.
Utöver ovanstående ansvarar förbundsordföranden även för att leda förbundsstyrelsens arbete
och innehar yttersta ansvar för samtliga ledamöters utveckling och välmående under
verksamhetsåret, samt arbetsledning av verksamhetschefen kontinuerligt under året.
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Förbundsstyrelsen sammanträder regelbundet under året med möten efter behov samt via
Skype ca: 1h varannan vecka. Därtill kommer 4-6 helgsammanträden varje år, där du förväntas
närvara fysiskt. Du ska gärna kunna delta och vara med och arrangera den årliga AU-konferensen
och AU-kongressen. Eftersom uppdraget är ideellt och förbundsstyrelsens arbete är strategiskt,
är arbetstiderna flexibla och arbetsbelastningen varierar utifrån förbundsstyrelsens ledamöters
förutsättningar. Som ledamot och förbundsordförande har du ett kontinuerligt ansvar för
förbundet och dess medlemmar, personal och ideellt aktiva, samt för att värna en god
sammanhållning och ett gott arbetsklimat i förbundsstyrelsen såväl som i övriga organisationen.

Samtliga kandidater till ledamöter och förbundsordförande i Astronomisk Ungdom genomgår en
valberedningsprocess där valberedningen efter att noggrant ha utrett samtliga kandidaters
personliga lämplighet nominerar en fulltalig förbundsstyrelse och förbundsordförande som
tillsammans utgör en grupp som kan leda Astronomisk Ungdoms strategiska arbete på bästa
möjliga sätt.
Vi ser gärna att du som kandiderar:
•

Har erfarenhet av ledarskap, projektledning eller liknande.

•

Är organiserad och effektiv, samt ämnar ålägga den tid som krävs för uppdraget.

•

Brinner för Astronomisk Ungdom och har positiva visioner kring förbundets utveckling,
framtid och internkultur.

•

Är mogen och ansvarstagande, och medveten om vilket ansvar som krävs för att leda ett
förbund av Astronomisk Ungdoms storlek och vara arbetsgivare åt dess personal.

•

Inser att arbetet är strategiskt, och att kansliet ansvarar och beslutar i frågor som rör den
dagliga verksamheten (du förstår skillnaden mellan att arbeta strategiskt och operativt).

•

Är motiverad och lösningsfokuserad.

•

Kan hålla många bollar i luften och arbetar väl i grupp.

•

Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

•

Har god kännedom om, och gärna erfarenhet av, Astronomisk Ungdoms verksamheter
och uppbyggnad, samt är motiverad att sätta dig in i de områden du har mindre
kännedom om.

•

Kan vara en bra representant för Astronomisk Ungdom.
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