Solidaritet med befolkningen i Afghanistan (SMBA)
ﻧﮭﺎد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

Kandidatskjemaet fylles og signeres av hver kandidat som ønsker å stille til valg, og det
signerte skjemaet skal være i valgkomitéens hende innen den fastsatte fristen.
Kandidaten må ha:
- kunnskap om organisasjonens vedtekter
- kunnskap om organisasjonens målsettinger og oppgaver
- generell organisasjonskunnskap og -forståelse
- kunnskap om hvilke oppgaver et styre skal være ansvarlig for godt samarbeid og
gjensidig tillit
- høy aktivitet og god oppfølging av arbeidsoppgavene
- taushetsplikt om medlemmenes personopplysninger
Følgende kriterier må være oppfylt for å stille som kandidat for et verv jf. foreningens
vedtekter §§ 4-6:
- har vært aktivt medlem i organisasjonen i minst 60 dager
- har betalt medlemskontingenten
- beherske norsk og farsi både skriftlig og muntlig
- kunne legge frem en handlingsplan for den kommende året
Valg av landsstyret (§§ 12 og 14)
- Leder, nestleder, økonomiansvarlig, kommunikasjons- og medieansvarlig,
landstyremedlem og varamedlemmer (2 personer)
Valg av tilsyns- og valgkomiteens (§§ 12 og 14)
- Tilsynskomitéleder, tilsynskomiteens medlemmer (2 personer)
- Valgkomitéleder, valgkomiteens medlemmer (2 personer)
Vennligst svar på følgende spørsmål så godt du kan (bruk egent ark om det er nødvendig)
1. Hvilket verv ønsker du å stille til?

2. Hvor mye tid har du å bruke på vervet?

3. Har du andre verv i andre organisasjoner?

4. Hvilken rolle har du i organisasjonen i dag?

5. Hvordan kan ditt verv være med å påvirke organisasjonen?

6. Hvilken erfaring har du fra tidligere verv / andre organisasjoner?

7. Hvilke oppgaver ønsker du?

8. Hvorfor er du den rette til dette vervet?

9. Hva er din hoved kompetanse som kan benyttes i dette vervet?

10. Hvilke erfaringer har du som det er viktig at det finnes i styret?

11. Vil du anbefale andre til verv, i så fall hvem og hvilket verv?

12. Er det noe annet vi bør vite?

13. Er det noe du ønsker å spørre oss om?

