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Ansökan till Agenda 2030 i Väst 
• Finansiärsrådet är Agenda 2030 i Väst beslutande organ. Finansiärsrådet tar beslut kring 

inriktning av verksamheten, följer upp resultat och rådger ledningen. Varje part i 
Finansiärsrådet bidrar med en överenskommen finansiell del av verksamhetsbudgeten. 
Ordinarie ledamot och/eller utsedd ersättare inbjuds och förväntas delta i Agenda 2030 i 
Väst fyra Finansiärsrådsmöten per år, varav två hålls tillsammnans med Advisory board. 

• Advisory board är Agenda 2030 i Väst rådgivande organ. Advisory board bidar med kunskap 
och perspektiv och är ett sätt att få in fler röster i verksamheten. Advisory board bjuds in och 
förväntas medverka på två av Finansiärsrådets fyra möten per år.   

Vilket av råden avser ansökan? * 

Vad erbjuder Agenda 2030 i Väst? 
• Utökat kontaktnät. 

• Omvärldsbevakning inom Agenda 2030. 

• Möjlighet att bidra till planering, inriktning och prioritering av Agenda 2030 i Väst aktiviteter 
och temaområden.  

• Exponering av namn och logotype på Agenda 2030 i Väst hemsida samt på träffar 
(Finansiärsråd). 

• Exponering av namn på Agenda 2030 i Västs hemsida. (Advisory board). 
 

Frågor att besvara vid ansökan * 
• Vad gör din organisation/företag – kärn- och kringverksamhet? 

• Varför vill din organisation/företag vara med i Agenda 2030 i Väst? 

• Hur och varför kan din organisation/företag bidra till Agenda 2030 i Västs vision och 
verksamhet?  

• Vilka fler sammanhang är din organisation/företag engagerad i? 
 

Uppgifter att skicka in * 
• Kontaktuppgifter till person som önskar vara ordinarie representant i Finansiärsråd / 

Advisory board samt en ersättare. 

• Kontaktuppgifter till person som önskar vara kommunikatör med uppgift att sprida 
information från Agenda 2030 i Väst sociala kanaler och bidra med information till 
nyhetsbrev, 6 ggr/år. 

• Hemsida 
 

Sänd svar på ovansående markerat med asterix * till verksamhetsledare Rebecka Hallén Jorquera 

rebecka.jorquera@chalmers.se för ansökan till Finansiärsråd alternativt Advisory board. 

Finansiärsrådet behandlar ansökan på nästkommade möte, varvid svar ges sökande.  
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