
 

Förtroendeposter i QueerNördarna 

Vad är en förtroendepost? 

Förtroendeposterna tillsätts på föreningens årsmöte, där QueerNördarnas 
medlemmar väljer vilka som ska sköta det löpande arbetet i föreningen under 
verksamhetsåret. Förtroendeposterna som väljs på årsmötet är ordförande, 
kassör och ledamöter, samt valberedning och revisor.  

Detta dokument beskriver de olika förtroendeposternas arbete. 

Styrelsen 

Styrelsen ska genomföra det som årsmötet beslutat om. Detta arbete består i 
att delta på styrelsemöten som bestämmer hur arbetet ska genomföras, och i 
att ledamöterna tar på sig olika ansvar som sköts utanför styrelsemötena. 

Ordförande 

Ordföranden leder styrelsen, kallar styrelsemöten och planerar vad som ska 
hända på mötena, och har huvudansvaret för styrelsens arbete. Ordföranden är 
ofta föreningens ansikte utåt.  

Kassör 

Kassören ansvarar för ekonomin i föreningen. Detta arbete består i att sköta 
bokföringen, ta hand om handkassan, betala fakturor och utbetalningar, skriva 
budget och bokslut, samt sköta kontakten med banken.  

Vice ordförande 

Denna förtroendepost väljs inte på årsmötet, istället utser styrelsen en av 
ledamöterna till denna post på det första styrelsemötet.  

Vice ordförande står redo att ta över arbetet som ordförande om ordföranden 
inte kan av någon anledning. En position som vice ordförande kan vara en bra 
roll om du är intresserad av att bli ordförande, men inte känner dig helt redo 
än. 



 

Sekreterare 

Denna förtroendepost väljs inte på årsmötet, istället utser styrelsen en av 
ledamöterna till denna post på det första styrelsemötet.  

Sekreteraren ansvarar för att föra protokoll på styrelsens beslut och för att se 
till att föreningens medlemmar kan ta del av dessa. 

Ledamot 

Styrelseledamöter deltar i styrelsens arbete och fattar beslut. Ledamöter kan ta 
på sig olika ansvar med varierande omfattning. Detta är en bra post att börja på 
om du är intresserad av att vara med i styrelsen men aldrig gjort detta tidigare! 
  

Andra förtroendeposter 

Valberedning 

Valberedningen letar efter medlemmar som skulle passa på förtroendeposter. 
Arbetet består i att vara närvarande på föreningens arrangemang, fråga runt 
för att hitta medlemmar som är intresserade av att göra mer i föreningen, 
informera om vad de olika förtroendeposterna innebär, och nominera 
medlemmar som är intresserade till förtroendeposter. Om du gillar att hänga 
på Queer and Nerdy och peppa medlemmar att våga ta mer ansvar i föreningen 
är detta förtroendeposten för dig!  

Revisor 

Revisorn granskar styrelsens arbete. Detta arbete består av att kontrollera att 
styrelsen sköter föreningens ekonomi och att styrelsen arbetar utifrån 
årsmötetsbetslut och föreningens stadgar och styrdokument. Detta är en post 
som passar dig med mycket kunskap om föreningsverksamhet. 
 


