Kan du tänka dig att bidra till Katthemmet genom att sitta i styrelsen?
Som ideell verksamhet är vi helt beroende av frivilliga insatser från kattvänner.
Nu undrar Föreningen Stockholms Katthems valberedning om du kan tänka dig att engagera
dig i styrelsen? Vi söker ledamöter och suppleanter som ska tillträda vid årsmötet i mars
2021.
Vi har en arbetande styrelse som inte är rädd för att kavla upp ärmarna, men den dagliga
verksamheten drivs av verksamhetschefen som rapporterar till styrelsen. I snitt ca 3 - 4
timmar per vecka (ibland mer, ibland mindre) bör man kunna avsätta för arbete för
Katthemmet, även mellan styrelsemötena som hålls ca en gång per månad (med
sommaruppehåll). Möjlighet att delta i möten via teams eller liknande finns.
Många olika kompetenser behövs, men det viktigaste är att man är beredd att ge av sin tid
och att man brinner för att hjälpa hemlösa katter. Ingen ersättning utgår, men det kanske
kan kompenseras av umgänge med mysiga katter och trevliga kollegor 😺.
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet av styrelsearbete, t ex i en
idrottsförening eller bostadsrättsförening eller kanske via arbetet (men det är inget krav).
I år söker vi specifikt dig som har erfarenhet från ekonomisk redovisning och kan tänka dig
att vara föreningens kassör.
Kassören ingår i styrelsen, arbetar ideellt och har en viktig roll och ett stort ansvar.
Man bör i snitt kunna avsätta ca 4-5 timmar/vecka för detta, men ibland krävs mer tid, ibland mindre. Mycket
av arbetet kan göras hemifrån, men det är bra om man kan komma till Katthemmet i Nacka för vissa uppgifter.
Vi arbetar i Fortnox.
Vi tror att en lämplig bakgrund kan vara som ekonomiansvarig på ett mindre företag eller en annan förening
som redovisar skatt och moms. Kanske arbetar du deltid eller har nyss gått i pension? Kassören behöver vara
självgående och insatt i allt som rör löpande bokföring, redovisning och momsavstämningar samt rapportering.
Vi har 90-konto, så redovisning till Svensk Insamlingskontroll ingår i uppgifterna.

Är du intresserad och vill veta mer? Maila oss på valberedning@katthemmet.nu . Vi vill ha
kontakt med dig som kan vara intresserad nu eller i framtiden, eller bara är nyfiken på att
veta mer om vad styrelsearbete innebär (om du inte har tidigare erfarenhet).
Om du inte själv kan tänka dig detta får du gärna höra dig för bland vänner och bekanta, om
du känner någon du tror är lämplig.

