Valutskottets intervjufrågor
Exempel på intervjumall för valutskott i avdelning eller klubb.
Dessa intervjufrågor är exempel på frågor som kan ställas vid intervjuer med nominerade
styrelseledamöter. Valutskottet får själva välja ut och anpassa frågor man tycker är relevanta
för den egna avdelningen eller klubben.
Resultatet från valutskottets intervjuer ska sedan viktas in kompetensprofilen för att få fram
ettkvalitativt underlag till förslag av kandidater. I kompetensprofilen finns även definition av de
olika områdena

Frågor kring goda ledaregenskaper
Beskriv din syn på ledarskap
Hur löser du uppkomna problem/meningsskiljaktigheter i en styrelse?
Hur ser du på ditt agerande privat och på arbetet?
Vad innebär mångfald för dig?
Tycker du att du utmärker dig från andra, på vilket sätt i så fall?
Vilka förändringar skulle du vilja göra i avdelningen eller klubben, om du får uppdraget?
Mottagare av brev, e-post och fax

Frågor om folkrörelseerfarenhet
Är du aktiv/har varit aktiv i någon annan folkrörelse/förening

Frågor om samhällsmedvetenhet
Var hämtar du information om omvärldsförändringar ifrån?
Vilka trender ser du för fackligt arbete i allmänhet och för Vision i synnerhet?

Frågor om helhetssyn, strategiskt tänkande, analyser
Hur ser du på Visions långsiktiga arbete?
Vilka är de främsta hoten för Vision?
Hur definierar du framgång för Vision?
Kan du ge exempel på din förmåga till strategiskt tänkande och analytiska förmåga?

Frågor kring rollen som opinionsbildare
Tycker du om att prata inför en grupp människor?
Beskriv hur du får medlemmarna med dig
Hur tycker du att styrelsen ska arbeta med rekrytering inom avdelningen/klubben?

Frågor om social säkerhet
Vågar du stå för din åsikt – på tvärt emot övriga?

Frågor om engagemang, tid och intresse
Har du suttit som ledamot i en styrelse tidigare?
Vilka frågor är du mest intresserad av/vill du engagera dig mer i i det fackliga arbetet?
Hur ser arbetsgivaren/arbetskamraterna/familjen på detta fackliga uppdrag?
Vilka fritidsintressen har du? Hinner du med att ägna dig åt dem?

Avslutande frågor
Varför tycker du att årsmötet ska välja just dig?
Är du fortfarande intresserad?
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