
 
 
 
Hej, 
 
Efter genomgång av befintliga arbetsuppgifter och -poster i styrelsen och 
övriga funktionärer i Kiholm så är valberedningen nu på jakt efter intresserade och 
motiverade personer att ta över följande poster: 
 
Kassör 
Till styrelsen söker vi en kassör. Vår befintliga kassör, Ulla finns kvar i styrelsen och kan 
överbrygga, lära upp och stötta en ny kassör i rollen. Kassören kan börja som suppleant i 
styrelsen och på så sett få möjlighet till en mjuk inskolning. Huvudsakliga uppgifter för 
kassören är:  
 
- Bokföring 
- Sköta in- och utbetalningar 
- Fakturering: Medlemsavgift, Inträdesavgift, Hyra Klubbstuga, Utebliven städning, 

Påminnelser mm 
- Bokslut 2 ggr/år med revisorer 
- Ekonomiska avstämningar 
- Inkomstuppgifter 
- Ekonomiska redovisningar och kalkyler 
- Lägga fram budgetförslag till styrelsen 
- Arkivera verifikationer och övriga ekonomiska handlingar  
 
Hemsidesansvarig 
För att kunna fortsätta ha Kiholms hemsida som informationskanal till alla medlemmar, så 
behöver vi hitta en person som är intresserad att ta över rollen som webbansvarig. 
  
Är du intresserad att vara föreningens ansikte utåt, gillar kontakt med medlemmar, tycker om 
att hantera text o bild på datorn? Vår fantastiska hemsidesansvarig, Eva har lovat bra 
stöttning och handledning vid övergång till en ny ansvarig så länge som behövs.  
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter för webbmaster är: 
- Lägga upp en trevlig struktur för vår hemsida som är informativ och lättillgänglig för våra 

medlemmar och andra intresserade 
- Skilja av information som endast ska vara tillgänglig för medlemmar med lösenord 
- Dokumentera händelser i vårt område med text och bilder 
- Lägga ut aktuell information inför möten, städdagar, när vattnet sätts på/ stängs av, 

uppdatera kontaktinformation, lägga in föreningsdokument mm 
- Felsökning på egen hand, samt då problem inte kan lösas eskalering mot teknisk hjälp 
 
 
Funktionär för föreningshusets omgivning 
En funktionär för att sköta om området runtom föreningshuset. Uppdraget handlar om att 
klippa och rensa växtlighet utanför klubbstugan ett par gånger på våren och ett par gånger 
på hösten. Vid behov klippa rosorna vid entrén till klubbstugan och klippa runt äppelträden 
där åkgräsklipparen inte kommit åt.  
 
Ytterligare behov av att rekrytera personer till förtroende- eller funktionärsposter kan uppstå 
senare under året och i så fall återkommer vi via anslagstavlorna och/eller hemsidan.  
 
Hoppas du blev nyfiken på dessa vakanser och att du är intresserad av att engagera dig! En 
närmare beskrivning av de olika posterna finns under dokument på hemsidan. Du är också 
välkommen att höra av dig till valberedningen om du har frågor och funderingar eller om du 
är intresserad av någon av posterna. Kontaktuppgifter till valberedningen finns under 
kontakter -fliken på hemsidan.  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Valberedningen  
AnneLie, Emma, Seppo och Sini  


