
 

I WANT YOU FOR MY TEAM! 
Är du en stabil och stresstålig person som gillar tuffa utmaningar och 

älskar att träffa nya människor? Då borde du vara en del av Miljötingets 

programråd 2016! 

 
Vad är Miljötinget?  
Miljötinget är Nordens största miljöevenemang för ungdomar. 2016 års Miljöting 
kommer äga rum i Dalarna i oktober eller november 2016. Under helgen lyssnar man på 
föreläsare, deltar i workshops, lyssnar på grymma band, dansar halva natten på klubben, 
titta på kvällsbio, umgås med nya och gamla vänner, äter god mat och får minnen för 
livet! Syftet är att skapa ett arrangemang av unga, för unga där man får lära sig mer om 
miljöfrågor och få verktyg att förändra – samtidigt som man har det riktigt kul! Varje år 
samlar Miljötinget över 300 unga från 14-19 år från Dalarna och Gävleborg!  
 
Vilka ordnar Miljötinget?  
Miljötinget finansieras av Landstinget Gävleborg och Region Dalarna. Funktionärer är 
Programrådet – ungefär 20 – 25 ungdomar som tillsammans med projektledaren formar 
och genomför Miljötinget. Tillsammans bestämmer vi vilken mat som ska serveras, vilka 
band eller artist som ska spela, vilka föreläsare som ska komma, vilken färg tröjorna ska 
ha. Ja, allting kring eventet planeras. The sky is the limit!  
Under själva Miljötings-helgen är det Programrådet som är Miljötingets ledare. 

Programrådet presenterar föreläsare, ser till att deltagarna får mat och någonstans att 

sova, hjälper föreläsare få ihop sina workshops, tar hand om artisterna, hjälper ledsna, 

sjuka eller glada deltagare i infon, fixar bra stämning, hittar på lekar, fixar filmkvällar och 

helt enkelt ser till att Miljötinget blir så bra möjligt! 

 

Har du det som krävs? 

Checklista: 

- Du är en lugn och stabil person med intresse för att genomföra 
aktiviteter som påverkar människor positivt!  

- Du har tid att komma på helg-träffar en gång varannan månad och 
tid att engagera dig i Miljötingets planering och genomförande.  

- Du gillar att träffa nya människor, ta ansvar samt att utmana dig 
själv. 

- Du har en positiv inställning!   
 

Vad får jag för att ställer upp? 

Arbetet är ideellt, men varje mötesdag får man god mat och betalda resor. Alla 

aktiviteter som Programrådet gör med Miljötinget är kostnadsfria. Vi hittar på en  



 

 

 

massa roliga saker ihop för att arbetet ska bli ännu roligare och för att alla ska lära 

känna varandra. Det är jätteviktigt att alla i gruppen trivs och har inflytande över det 

som planeras, Programrådet är Miljötingets hjärta. Genom Programrådet ges det 

även mycket kunskap om projektledning, marknadsföring, planering och utförande.  

Träffarna, eller Fokushelgerna, är disponerade på olika platser och gör att det blir så 

rättvist som möjligt med resor. Under själva Miljötingshelgen står Miljötinget för kost 

och logi. 

Efter Miljötinget får alla i programrådet ett personligt arbetsintyg där det framgår 

vad ni gjort för Miljötinget, väldigt bra att ha när man t.ex. söker sommarjobb eller 

extrajobb! Behöver du ledighetsintyg till skolan så ordnar vi det också och hjälper er 

att prata med skolan om det behövs.                  

 

Visst låter det som världens roligaste uppdrag?  

Skicka en intresseanmälan innehållande namn, fullständig adress, 

mobilnummer, en liten presentation av dig själv och varför du vill vara 

programråd för Miljötinget 2016 samt tre starka egenskaper du besitter till 

micaela.nordin@regiongavleborg.se.  

Sedan kontaktar vi dig med ingående information kring intervjuer och träffar som kommer 

genomföras för att ta ut gruppen.  

Har du några funderingar? 

Finns det funderingar kring intresseanmälan, programrådet eller miljötinget generellt så 

maila, ring eller sms:a mig, micaela.nordin@regiongavleborg.se eller 0705699530 

Sista ansökningsdag är söndag 28:e Februari.  

Ps. Glöm inte att like:a Miljötinget på Facebook och följa oss på Instagram, Twitter 

och Snapchat, @miljotinget.  

 

Hoppas vi ses i vår!  

/Micaela Nordin  

Projektledare Miljötinget 2016  

Micaela.nordin@regiongavleborg.se 

073-077 7572  
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