
Sensus studieförbund, valberedning – 2020-12-01

Till Sensus medlemsorganisationer och regionstyrelser

Föreslå kandidater inför Sensus Förbundsstämma 2023

Valberedningen för Sensus förbundsstyrelse önskar få förslag på kandidater till något eller flera av 
följande uppdrag:

• Förbundsordförande
• Vice förbundsordförande
• Förbundsstyrelseledamöter
• Förtroendevald verksamhetsrevisor samt dennes ersättare

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Sensus 
lyfter fram en nära samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter, i syfte att skapa ut-
veckling och meningsfull verksamhet för deltagarna. Sensus är unikt i valet av målområden och folk-
bildning med betoning på bildning, kultur, demokrati och rättigheter, hållbar utveckling, livsfrågor och 
relationer.

Förtroendevald i Sensus bör ha kompetens som relaterar till civilsamhället, samt god förståelse för 
folkbildningens betydelse i samhällsutvecklingen. De som väljs ska vara beredda att ta ansvar för och 
initiativ till utveckling av Sensus.

Erfarenheten visar att ledamot i förbundsstyrelsen ska vara beredd att:

• delta i styrelsesammanträden 6 - 8 vardagar per år
• om ledamot utses till arbetsutskottet, delta i AU-sammanträden, 4 - 5 halvdagar per år 
• avsätta tid för inläsning av handlingar, deltagande i arbetsgrupper och konferenser
• vid behov representera Sensus förbundsstyrelse

Verksamhetsrevisor ska granska om förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt. Granskningen omfattar även kvalitetsarbetet med avseende på etiska frågor och gränsdragning för 
bidragsanvändning, samt internkontrollen.

Mandatperioden omfattar två år. Posterna är förtroendeuppdrag på ideell basis. Ansvarsarvode, mötes- 
arvode, kostnadsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt särskild ordning, 
fastställd av förbundsstämman.

Inför kommande mandatperiod välkomnar vi särskilt förslag på:

• förbundsordförande respektive vice förbundsordförande 
• ledamöter med förankring i Sensus medlemsorganisationer
• verksamhetsrevisor och ersättare

Valberedningen lägger vikt vid att förbundsstyrelsen har en sammansättning som ger en bredd bland 
Sensus medlemsorganisationer.

Valberedningen lägger särskild vikt vid kompetens inom något eller några av följande områden:
• analys och utveckling inom ekonomisk styrning och finansiering 
• utbildning och lärande - kommunikation och påverkan 
• utveckling, analys och styrning av projekt med extern finansiering
•  utveckling, analys och styrning av kvalitetsarbete - kvalificerad omvärldsanalys 
• engagemang/nätverk inom politiken, akademi, tankesmedja och, rent generellt, 
• personer i åldersspannet 20 - 60 år



Förslag ska innehålla uppgifter om:
• vilket uppdrag som avses (ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, förtroendevald verk-

samhetsrevisor eller ersättare) 
• motivering 
• den/de föreslagnas namn och kontaktuppgifter 
• avsändande organisation/regionstyrelse med kontaktperson, telefon och e-post-adress 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2023.

Förslag lämnas genom formulär på sensus.se/stamma/val (länken leder till en webbplats).

Eventuella frågor kan ställas till reino.fridh@sensus.se, 070 896 11 41

Vänliga hälsningar från Valberedningen 

Reino Fridh, sammankallande 
Adam Lundberg 
Eva Lindström 
Erika Nordvall Falck 
Yasri Khan
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