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CISV Swedens Risk Management-kommitté arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på alla nivåer i
organisationen. Vi finns för att alla som deltar i CISVs verksamhet ska känna sig välkomna, respekterade
och veta att det alltid någon som kan hjälpa till om något händer. "Ett perfekt uppdrag för oss som tycker
det är lite spännande när saker går åt skogen!", som RM-ordförande Björn brukar säga.
För att skapa ett så tryggt CISV som möjligt finns RM-kommittén med både före, under och efter alla läger.
Det innebär bland annat att:
●
●
●
●
●

Stötta lokalföreningarnas Risk Managers genom vårt RM-nätverk.
Utbilda på Impact.
Stötta ledare och staber under sina uppdrag, dvs vara “jour”.
Utreda inträffade händelser både på svenska och engelska.
Driva utvecklingsprojekt för att bli ännu bättre.

Inför 2023 planerar alla tre nuvarande medlemmar i kommittén att sitta kvar, och vi söker 1-2 nya
personer som vill arbeta i kommittén i minst två år, så att vi kan skapa kontinuitet i vårt arbete. Som
nyvald till kommittén tror vi att du kommer att vara med “på ett hörn” i alla områden till att börja med,
och utifrån vad du vill och kan får du allt större ansvar - så länge det känns bra för dig!
Vi tror att de vi söker har några (inte alla) av följande egenskaper:
●
●
●
●
●
●

Varit på minst ett läger som ledare eller stab.
Upplevt en och annan "kris" under ett läger och tyckte åtminstone i efterhand att det var lärorikt
och gav användbara erfarenheter.
Har intresse/förståelse för hur människor (inklusive du själv) reagerar i jobbiga situationer.
Förstår och kan arbeta utifrån sekretess och tystnadsplikt.
Har förmåga att förstå, följa och förklara regler för både barn, ungdomar och vuxna.
Är intresserad av något av följande områden: olyckor/skador, konfliktlösning, försäkring,
olämpliga personer och hur man hanterar dem, utbildning, stödjande samtal, kommunikation,
incidentutredningar, samarbete mellan lokalföreningar, regler och lagar,
revision/regelefterlevnad.

I slutändan är det mindre viktigt vad du redan kan, och mer viktigt vad du vill lära dig. Om du jobbar eller
vill jobba inom vård, skola, juridik, säkerhet eller liknande områden är erfarenhet från RM-kommittén
starkt meriterande - du kommer sticka ut från mängden!
Om du är nyfiken på RM-kommittén men inte säker, maila oss på rm@cisv.se så kan vi snacka om det! Vill
du ställa upp eller nominera någon annan, maila till valberedning@cisv.se.
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