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RED BARNET UNGDOM SØGER ET BESTYRELSESMEDLEM TIL 
LANDSBESTYRELSEN 

Vil du være med til at forme de store linjer i Red Barnet Ungdom? Landsbestyrelsen søger lige nu et engageret 
bestyrelsesmedlem. Kunne det være dig? Så læs med her: 
 
Bestyrelsen i Red Barnet Ungdom vælges af Red Barnet Ungdoms medlemmer på det årlige landsmøde i november. 
Da der i øjeblikket er en ledig post, kan bestyrelsen indsupplere et medlem. 
Formand/forkvinde/forperson, næstformand/næstforkvinde/næstforperson og kasserer vælges for to år, mens den 
øvrige bestyrelse vælges for ét år ad gangen. 
 
Dine primære arbejdsopgaver som bestyrelsesmedlem: 

• Deltage i de syv årlige bestyrelsesmøder. 
• Deltage i udvalgte arbejdsgrupper mellem bestyrelsesmøderne. For eksempel forberede landsmøde, 

monitorerer viden indenfor børne- og ungeområdet eller planlægge og/eller repræsentere Red Barnet 
Ungdom ved Folkemødet. 

• Lejlighedsvist forberede indhold til bestyrelsesmødernes dagsorden. 
• Repræsentere Red barnet Ungdom til arrangementer i løbet af bestyrelsesåret. For eksempel ved 

Folkemødet og Red Barnets landsmøde. 
 
Dine kvalifikationer: 

• Du er under 30 år og har været medlem af Red Barnet Ungdom i minimum én måned. Hvis du endnu ikke er 
medlem, skal du melde dig ind, for derefter at blive indstillet til bestyrelsen efter 30 dage. 

• Du har med fordel erfaring indenfor Red Barnet Ungdoms projekter. 
• Du har mulighed for at afsætte ca. 15 timer om måneden til det frivillige arbejde i bestyrelsen, hvoraf nogle 

måneder kan blive mere travle, mens andre kan blive mindre travle. 
• Du er klar på at påtage dig en engageret og ansvarlig tilgang til bestyrelsesarbejdet. 
• Du har med fordel interesse for eventplanlægning og/eller fortalerarbejde. 

 
Vi tilbyder: 

• Muligheden for at sætte dit præg på retningen og udviklingen af Red Barnet Ungdom det kommende år – 
med faglig sparring fra Red Barnet Ungdoms sekretariat. 
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• Et bredt og indgående kendskab til organisationen. 
• Et engageret og rummeligt fællesskab. 
• Muligheden for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner i Danmark. 

 
SØG JOBBET 

Sende en motiveret ansøgning til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk, hvori du kort fortæller om dig selv samt din 
motivation for at blive en del af bestyrelsen.  
 
Ansøgningsfrist: lørdag den 7. januar 2023. Du vil senest få svar på din ansøgning tirsdag den 10. januar. Har du 
spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte os på ovenstående mailadresse. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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