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Hej studerandemedlem i FUF
Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens
bästa förening!
Våren 2011
Filmgruppen
FUF-bladet
Biståndsdebatten
Seminariegruppen
Projektgruppen

Vem kan söka till FUF: s arbetsgrupper?
Alla FUF-medlemmar som studerar på universitet och högskola är
välkomna att söka.
Vad är meriterande erfarenheter/egenskaper?
Att redan ha varit aktiv inom FUF är naturligtvis meriterande, liksom
annan föreningserfarenhet och ideellt engagemang. Du bör kunna arbeta
självständigt mot en deadline och ha ett bra språk i tal och skrift.
Framförallt söker vi ambitiösa, ansvarfulla och pålitliga personer med stort
intresse för globala utvecklingsfrågor. Du bör naturligtvis kunna avsätta
viss tid för uppdraget.
Vad får du?
Att vara aktiv i FUF: s arbetsgrupper är meriterande på många sätt. Att ha
föreningserfarenhet efterfrågas ofta på arbetsmarknaden och här får du
chansen att arbeta praktiskt med det du kanske studerat teoretiskt innan.
Varje grupp erbjuds någon form av kompetensutveckling, och denna
utformar vi tillsammans under arbetets gång. Kanske kan det bli ett
studiebesök på en tidning, ett personligt möte med en expert, en
spännande föreläsning om just det du vill lära dig, eller varför inte ett
teaterbesök?! FUF: s studenter är ett härligt gäng och du får massor av
nya vänner!
Nedan följer info om varje arbetsgrupp, dess roller och hur ni ansöker,
samt info om startskotten för det hela: Studentgruppens Kick-Off.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 10: e december
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Filmgruppen
1-7 personer + en huvudansvarig
Film är ett verktyg för förändring! FUF: s filmgrupp visar sedan 2008
filmer om olika aktuella globala frågor, följt av livlig diskussion i mysig
miljö. Nu har du möjlighet att hänga med i vårens arbetsgrupp och skapa
nya spännande filmkvällar!

Filmgruppens arbete består av att välja filmer för vårens filmvisningar
och hitta lokal och diskussionsledare. Inför visningarna sprider ni
information på universitet, högskolor, fik, allmänna anslagstavlor etc. Vid
visningarna kommer ni att presentera FUF för publiken, rodda med
eventuell fika/mat, se till att nödvändig utrustning finns på plats, pricka av
deltagare och ta betalt av besökare som inte är medlemmar i FUF.
Huvudansvarig Filmgruppen
Som huvudansvarig i filmgruppen har du övergripande koll på alla bitarna.
Du fördelar de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och är kansliets
kontaktperson.
Vill du söka?
Skicka ett mail till fuf@fuf.se med ditt CV, ett personligt brev och meddela
om du söker till ”Filmgruppen” eller ”Huvudansvarige Filmgruppen”.
Vi vill ha ditt mail senast 10: e december.
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FUF-bladet
1-6 personer + en huvudansvarig

Du har väl inte missat FUF-bladet, vår elektroniska tidning? FUF-bladet är
studenternas egna arena, här kan du fördjupa dig i skilda
utvecklingsfrågor, skriva spännande reportage och intervjua
beslutsfattare. Nu har du chansen att få journalistisk erfarenhet och bli en
i FUF-redaktionen!

Redaktionens arbete består av att planera och leverera FUF-bladet. Ni
kommer själva att välja fokus för varje nummer, leta skribenter och
fotografer, göra intervjuer, skriva/fota själva, korrigera texter och bilder
och leta annonsörer. Minst två nummer ska släppas under vårterminen.

Huvudansvarig FUF-bladet
Som huvudansvarig i tidningsgruppen har du övergripande ansvar och
fördelar arbetsuppgifterna inom gruppen. Ni arbetar mot en deadline och
du skickar vid bestämt datum det färdiga FUF-bladet till kansliet som
sedan publicerar det.

Vill du söka?
Skicka ett mail till fuf@fuf.se med ditt CV, ett personligt brev och meddela
om du söker till ”FUF-bladet” eller ”Huvudansvarig FUF-bladet”.
Vi vill ha ditt mail senast 10: e december.
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Biståndsdebatten.se
3 personer
Biståndsdebatten.se lanserades höstterminen 2010 och är FUF: s nya
spännande digitala debattforum! Här samlar vi den dagsfärska debatten
om globala utvecklingsfrågor på en och samma plats. Vi söker nu tre
personer med genuint intresse för utvecklingsfrågor och specifikt debatten
om bistånd och utvecklingssamarbete.
Som kommunikatör arbetar du med omvärldsbevakning, strategisk
planering och har ett visst ansvar för sidans grafiska utformning.
Journalistisk erfarenhet är ett plus.
Som administratör assisterar du projektledaren i arbetet med hemsidans
funktion. Du arbetar med webbpublicering och den löpande uppdateringen
av sidan. Du bör ha känsla för textbearbetning och vana av
webbpublicering.
Som PR-ansvarig ansvarar du för marknadsföringen av sidan och söker
annonsörer. Du skapar ett nätverk av aktörer i det civila samhället och
näringslivet, kopplat till bistånd och internationellt utvecklingssamarbete.
Du bör vara självständig och framåt.
Alla tre kommer att följa projektets utveckling och arbeta nära Noak
Löfgren, som är FUF-student och projektets ansvarige. Du bör vara
självständig och gärna följa debatten om biståndsfrågor.
Journalistbakgrund är en merit men inget krav.
Vill du söka?
Skicka ett mail till fuf@fuf.se med ditt CV, ett personligt brev och märk
mailet ”Biståndsdebatten” samt vilken position du söker till.
Vi vill ha ditt mail senast 10: e december.
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Seminariegruppen
2-7 personer + huvudansvarig
FUF anordnar mängder med seminarier/workshops/föreläsningar varje år
och genom Seminariegruppen får du en större roll under dessa. Gruppen
deltar på FUF: s seminarier och ställer frågor, diskuterar, debatterar och
ifrågasätter vad som sägs i talarstolen. En lärorik erfarenhet och ett
perfekt tillfälle att knyta kontakter för framtiden!
Seminariegruppens arbete består av att medverka som panel under
FUF: s seminarier och bredda debatten genom att tillföra ett ungt
perspektiv. Gruppen kommer även i vår driva FUF: s fåtöljensamtal.
Aktuella och spännande personer inom utvecklingsområdet bjuds att sitta
ned i vår fåtölj, hemma hos FUF i ett glashus på en innergård i Vasastan.
Här får en liten publik tillfället att informellt samtala, diskutera med och
ställa frågor till kvällens gäst.
Arbetet består av att läsa på om kommande diskussionsämnen och inom
gruppen diskutera, vrida och vända på dessa som en förberedelse för det
kommande seminariet. Ni arrangerar fåtöljenkvällar (ca 3 under våren)
och planerar för vilka gäster som ska sitta i fåtöljen, hittar samtalsledare
och ordnar med det praktiska innan, efter och under kvällarna. Ni
samverkar med och får självklart stöd från kansliet och FUF: s styrelse i
förberedelserna.

Huvudansvarig Seminariegruppen
Som huvudansvarig i seminariegruppen ansvarar du för att få ihop en
passande diskussionsgrupp inför de inplanerade seminarierna, och har
huvudansvaret för fåtöljenkvällarna. Du fördelar uppgifter inom gruppen
och har en nära kontakt med FUF: s kansli.

Vill du söka?
Skicka ett mail till fuf@fuf.se med ditt CV, ett personligt brev och meddela
om du söker till ”Seminariegruppen” eller ”Huvudansvarig
Seminariegruppen”.
Vi vill ha ditt mail senast 10: e december.
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Projektgruppen
2-10 personer + huvudansvarig och nya FUF-studenter som
tillkommer under året
Under terminernas gång dimper många projektidéer och möjliga
samarbeten ned på FUF: s skrivbord. Projektgruppen blir kansliets resurs
för att gå vidare med några av dessa. Ibland kan arbetet bli intensivt,
ibland kan det stå stilla. Vi söker dig som är flexibel och fantasifull – med
mycket driv!
Projektgruppen jobbar med fria arbetsformer; dels planerar ni egna
projekt i FUF: s verksamhet, dels är ni en resurs för kansliet när
spännande projekt och samarbetspartners dyker upp under terminens
gång.
Till denna grupp söker vi 2-10 personer med stark drivkraft och stort
intresse för olika utvecklingsfrågor. Du får chansen att själv gå vidare med
din projektidé – tillsammans med likasinnade och med hjälp av kansliet.
Gruppen planerar, organiserar och söker medel för den idé som just ni vill
satsa på. Kanske är du specifikt intresserad av CSR och vill göra en stor
temadag? Kanske har du hittat en spännande samarbetspartner som du
vill göra något ihop med? Varför inte en temadag om kultur och utveckling
- med dans, sång och musik? Allt som rör global utveckling är relevant,
och ni har fria tyglar!

Vill du söka?
Skicka ett mail till fuf@fuf.se med ditt CV, ett personligt brev och märk
ansökan ”Projektgruppen”.
Vi vill ha ditt mail senast 10: e december.
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Studentgruppens Kick-Off 2011
17: e januari
Ja, som ni ser är det mycket som spännande händer inom FUF. För att
starta det hela med buller och bång ses vi på en Kick-Off!
Tid: 17.00
Plats: FUF: s kontor
Mer info publiceras inom kort på hemsidan!
Frågor? Maila klara.grenhagen@fuf.se

