Republikanska föreningen söker lekmannarevisor och ersättare
Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening som arbetar för att på ett
demokratiskt sätt avskaffa den svenska monarkin till förmån för införandet av republik.
Föreningen drivs av en ideell styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör,
internationell sekreterare, tre ledamöter samt två ersättare. Det operativa dagliga arbetet utförs av
våra två medarbetare. Vi har idag ca 10 000 medlemmar och det republikanska stödet växer i
Sverige.
Föreningens ekonomi granskas av auktoriserad revisor. Föreningens övriga verksamhet granskas
av lekmannarevisorer. Lekmannarevisorn förväntas samverka med den auktoriserade revisorn.
Nu söker vi en lekmannarevisor och ersättare till denne. Vi söker dig som gillar ordning och reda
med stor förståelse för föreningsarbete. Självklart är du övertygad republikan.
Du blir vald på två år.
Huvudsakliga uppgifter:
● Organistorisk granskning.
● I samverkan med den auktoriserade revisorn också ha koll på den ekonomiska
granskningen.
● Kontakt med föreningens kassör.
Kompetenser och meriter:
●
●
●
●

Erfarenhet som kassör
Erfarenhet av arbete med bokföring
Erfarenhet från styrelsearbete
Erfarenhet som revisor/lekmannarevisor

När och var uppdraget ska genomföras:
● Vårt kansli är placerat i centrala Stockholm, där sker styrelsemöten och personal är
placerad där
● Kongressen sker i Stockholm vartannat år
Förväntad tidsåtgång:
●

Varierar stort men fördelat på årets alla månader ca 1 timme per månad.

Övrigt:
● Resor, kost och logi, föreningen står för resor i samband med uppdraget. Då logi är
nödvändigt står föreningen även för detta, samt mat under mötena.
● Arvode, inget arvode utgår till förtroendevalda i föreningen.
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Ansökan:
Ansök med en kort relevant CV, ett personligt brev eller om du föredrar en kort
presentationsfilm.
Ansökan skickas till valberedningen@repf.se senast 17 februari 2019
För frågor om uppdraget mejla valberedningen på valberedningen@repf.se
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