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GEFLETEKNOLOGERNAS

STYRELSE

ANSÖKNINGSBLANKETT

VÄND!

Namn: ____________________________

Personnr (6 siffror): _________________

Telefonnummer: ___________________

E-mail: ____________________________
SKRIV KORT OM DIG SJÄLV OCH VARFÖR DU SKULLE PASSA TILL DE POSTER DU SÖKT:

F  Jag kommer ha fyllt 20 år vid tillträdandet den 1 februari 2018
F  Jag kommer INTE ha fyllt 20 år vid tillträdandet den 1 februari 2018
Alla som sitter i styrelsen (poster markerade med en stjärna (*) samt vice poster som fyllt 20) måste fyllt 
20 år vid tillträdandet den 1 februari 2018 (p.g.a. vårt alkoholtillstånd). Är du under 20 kan du fortfarande 
söka till posterna som inte är markerade med en stjärna. 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 22/10



KRYSSA I DEN/DE POSTER DU ÄR INTRESSERAD AV ATT SÖKA TILL NEDAN:
F  Ordförande *
Ser till att alla sköter och gör sitt jobb, håller i 
styrelsemöten och sköter kontakten med bland 
annat kommunen.
  

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

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

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

F  Ordförande Marknadsföring *
F  Vice Ordförande Marknadsföring
F  Projektgrupp Grafik och Design
Sköter kommunikationen mellan föreningens 
styrelse och medlemmar genom sociala samt tra-
ditionella medier. Har även hand om föreningens 
hemsida.
  

F  Ordförande Näringsliv *
F  Vice Ordförande Näringsliv
F  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.

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

F  Ordförande Utbildning *
F  Vice Ordförande Utbildning
F  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.
  

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

SEXMÄSTERIET (SMG)

F  Sexmästare/Sexmästarinna *
F  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.

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

F  Inköpsansvarig *
Införskaffar mat och material till pubkvällar och 
andra utskotts behov.

F  Ledamot
För att kunna hålla i pubkväller och sittningar 
behövs många, så självklart kan man även vara 
ledamot i SMG. Skriv gärna med om du har några 
specialkunskaper inom t.ex. fotografering, ljud- och 
ljus, sponsring, alkohol/bar eller märkesdesign

OBS: Ledamot SMG väljs in senare under hösten 
av tillträdande styrelse, inte under skiftesmötet.

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

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. Man kan även välja att bli ledamot.

Om du är intresserad av flera poster men har 
någon favorit kan du skriva med det på förgående 
sida. Kryssa gärna i både ordförande och vice för 
samma utskott om du kan tänka dig båda!

* För att söka till en post markerad med en stjärna måste du fyllt 20 år vid tillträdet (se förgående sida).

VAD HÄNDER NU?
Tisdag vecka 45 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.


