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Republikanska föreningen söker valberedning 
 
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 
vår medarbetare. 
 
Vi har idag cirka 8 500 medlemmar och det republikanska stödet växer i Sverige. 
 
Föreningens arbete styrs utifrån kongressen fattade beslut, antagen kommunikationsplan och 
strategi för republik. Under den senaste mandatperioden har styrelsen arbetat i arbetsgrupper 
mellan styrelsemöten för att bereda frågor och driva starkare påverkans- och opinionsarbete. 
 
På kongressen väljs en valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att presentera förslag till samtliga förtroendeposter som ska väljas på 
kongressen förutom valberedning. Däremot ska valberedningen enligt stadgan även samla in 
nomineringar till valberedning inför kongressen. Valberedningen förväntas hålla sig ajour med 
styrelsen och föreningens arbete under mandatperioden. 
 
Du blir vald på två år. 
 
Huvudsakliga uppgifter: 

 Bereda styrelse- och revisorsval inför kongressen. 
 Följa sittande styrelsens arbete och engagemang under mandatperioden. 
 Samla in namn till valberedning. 

 
Kompetenser och meriter: 

 Erfarenhet från styrelsearbete. 
 Erfarenhet som valberedare. 
 Erfarenhet av rekrytering och urval. 

 
När och var uppdraget ska genomföras: 

 Inför kongressen (sker ojämna år). 
 Med fördel delta på nationella konferenser. 
 Vid tillfälle delta på något styrelsemöte. 

 
Förväntad tidsåtgång: 

 Varierar stort men fördelat på årets alla månader ca 1 timme per månad. Inför kongressen 
blir arbetet mer intensivt under en kortare period. 
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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. 

 
Ansökan: 
Ansök genom att svara på formuläret https://forms.gle/bitooHKVhy2rXoaw5 
Ansök senast 14 februari 2021 
För frågor om uppdraget mejla valberedningen på valberedningen@repf.se 
 
Vill du nominera någon annan kan du göra det här: https://forms.gle/ebRnjjrHdrsKCtMu6 
 
Notera att sittande valberedning inte kommer att bereda valet som valberedning utan kommer lämna över 
kandidaturen i sin helhet till kongressen. 


