
StyrelSen/Smg

gefleteknologerna

AnsökningsblAnkett

Vänd!

Namn: ____________________________

Personnr (6 siffror): _________________

Telefonnummer: ___________________

E-mail: ____________________________

Skriv kort om dig Själv och varför du Skulle paSSa till den poSt du Sökt:

  Jag kommer ha fyllt 20 år vid tillträdandet den 1 februari 2017
  Jag kommer INTE ha fyllt 20 år vid tillträdandet den 1 februari 2017
Alla som sitter i styrelsen måste fyllt 20 år vid tillträdandet den 1 februari 2017 (p.g.a. vårt alkoholtill-
stånd). Är du under 20 kan du fortfarande söka till en Vice-post, projektgrupperna, ledamot samt poster 
i SMG (med undantag för sexmästare/sexmästarinna och vice sexmästare/sexmästarinna). Du blir i såfall 
invald som förtroendevald. Till SMG vill vi i första hand ha personner som fyllt 20, men du kan bli invald 
även om du är under 20 (med ovannämnda undantag).

Fyll i blanketten och lämna den till oss på Trossen eller scanna och 
maila den till info@gefleteknologerna.se, senast den 23/10



krySSa i den/de poSter du är intreSSerad av att Söka till nedan:
  Ordförande
Ser till att alla sköter och gör sitt jobb, håller i 
styrelsemöten och sköter kontakten med bland 
annat kommunen.
  

  Vice Ordförande
Hjälper ordförande samt för protokoll under samt-
liga möten.
  

  Kassör
  Vice Kassör
Har hand om föreningens ekonomi och budget, 
samt har hand om växelkassan på Trossen.
  

  Ordförande Arbetsmarknad
  Vice Ordförande Arbetsmarknad
  Projektgrupp Futurum
Anordnar och genomför den årliga arbetsmark-
nadsdagen för Gefleteknologerna, Futurum.
  

  Ordförande Marknadsföring
  Vice Ordförande Marknadsföring
  Projektgrupp Grafik och Design
Sköter kommunikationen mellan föreningens stab 
och medlemmar genom sociala samt traditionella 
medier. Har även hand om föreningens hemsida.
  

  Ordförande Näringsliv
  Vice Ordförande Näringsliv
  Projektgrupp Näringsliv
Är en länk mellan företag och föreningen, vilket 
bland annat innebär ansvar för att upprätthålla och 
förnya samarbetsavtal och planera föreläsningar 
med företag.
  

  Ordförande PR
  Vice Ordförande PR
Ansvarar för inköp och försäljning av OVEraller och 
märken, samt planerar och genomför föreningens 
medlemsdagar.

  Ordförande Utbildning
  Vice Ordförande Utbildning
  Projektgrupp Utbildning
Finns där för att ta emot studenternas synpunk-
ter om sin utbildning och framföra det till högsta 
ledningen under ATM. Anordnar även examenscer-
emonin varje år.
  

  Ledamot
Som allmän ledamot sitter du med på styrelse-
möten och hjälper till där det behövs.

SexmäSteriet (Smg)

  Sexmästare/Sexmästarinna
  Vice Sexmästare/Sexmästarinna
Planerar Trossens festschema samt ansvarar för 
inköp av alkohol. Sitter även med i Gefleteknolo-
gernas styrelse och håller kontakt med styrelsens 
ordförande. Håller i och planerar SMGs möten.

  Lokalansvarig
  Vice Lokalansvarig
Sköter reparationer samt underhåll av Trossen. Har 
ansvaret för att sophämtning sker kontinuerligt 
samt har närmaste kontakt till fastighetsägare.

  Ledamot
För att kunna hålla i pubkväller och sittningar 
behövs många, så självklart kan man även vara 
ledamot i SMG. Kryssa gärna i ifall du har några in-
tressen/speciallkunskaper inom följande områden 
(beskriv gärna mera utförligt på baksidan):

  Fotografering
  Ljud- och ljus
  Sponsring
  Märkesdesign
  Alkohol och bar
  Annat: ____________________

Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Sexmästare/
Sexmästarinna, Vice Sexmästare/Sexmästarinna, Lo-
kalansvarig samt samtliga utskottsordförande sitter 
med i styrelsen. Dessutom sitter vanligtvis samtliga 
Vice-poster med i styrelsen.

Varje utskott har en ordföranden som leder ar-
betet, till sin hjälp har han/hon en vice och i många 
fall en projektgrupp. Ordföranden har redovisning-

sansvar för sitt utskott inför styrelsen.
Om du känner att du bara vill vara med lite och 

“prova på” hur det fungerar i föreningslivet kan man 
börja med att söka till en projektgrupp. Där kan man 
välja väldigt mycket själv hur mycket tid och energi 
man lägger ner, och kan senare välja om man vill 
sätta sig på en ansvarspost. Man kan även välja att 
bli ledamot i antingen styrelsen eller SMG.

vad händer nu?
Under vecka 44 kommer vi att hålla ett “skiftesmöte” där alla medlemmar får vara med och rösta om vilka 
som ska sitta i kommande års styrelse. Innan skiftesmötet kommer styrelsen att gå igenom samtliga an-
sökningsblanketter och nominera en person till varje post, du kommer att bli meddelad innan mötet om 
du blivit nominerad eller inte. På skiftesmötet kommer alla nominerade presentera sig innan omröstning, 
det går även att nominera sig själv eller en vän på plats, även om man inte blivit nominerad av styrelsen.


