Rekrytera nya styrelsemedlemmar
Vilka kompetenser i styrelsen är det ni saknar? Är det kanske någon som är kunnig inom
layout och formgivning av medlemsbladet eller behövs det en sekreterare? Behöver
styrelsen kanske föryngras?
Använd medlemsregistret för att söka fram de som passar in i er målgrupp. Mejla, ring eller
skicka ett sms. Vill ni skicka sms till många samtidigt finns det tjänster för detta på nätet, till
exempel cellsynt.com.
Förklara vad det innebär att vara med i styrelsen, samt hur ofta ni brukar ha möten och
medlemsaktiviteter. Kan vara bra att nämna att styrelseuppdraget inte är för evigt och att alla
kan få förhinder, och att missa något möte ibland inte är hela världen.
Locka med något, gör så att det låter trevligt att komma på årsmötet. Skriv att ni bjuder på
fika/lunch eller kanske att ni anordnar en föreläsning.
Beskriv vad styrelseuppdraget erbjuder. En chans att påverka lokalt, utbildning via förbundet
och gemenskap.
Skriv inga panikmejl att styrelsen kommer att lägga ner om det inte tillkommer nya
ledamöter. Mejlen ska vara positiva, öppna och handla om framåtanda. Visa gärna på att
man kan ha nytta av att ha jobbat i en styrelse när man söker jobb.

Exempel på rekryteringsmejl:
Hej,
Nu behöver vi ha in fler styrelsemedlemmar i Celiakiföreningen i ……
Vi blir extra glada om du har erfarenhet av layout, vi behöver nämligen någon som hjälper till
med vårt medlemsblad som skickas ut digitalt och per post cirka fyra gånger/år.
Som ny i styrelsen får du åka på utbildning via Svenska Celiakiförbundet där du får lära dig
mer om celiaki och hur det är att arbeta ideellt. Du får även erfarenhet av styrelsearbete som
kan vara bra att lägga till i ditt cv.
Vi brukar ha styrelsemöten ungefär varannan månad då vi antingen ses i vår föreningslokal
eller besöker ett lokalt fik för att samtidigt kunna informera om celiaki. Är du intresserad?
Kontakta någon av oss i styrelsen/valberedning eller kom på vårt årsmöte/nästa
medlemsträff som är… Då ska vi … och vi bjuder på…

Svenska Celiakiförbundet
Blekingegatan 28
118 56 Stockholm

E-post: info@celiaki.se
www.celiaki.se

