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Vill du bli Västernorrlands representant  
i AER Youth Regional Network? 
 

Region Västernorrland är medlem i den europeiska organisationen Assembly of 

European Regions (AER). AER har inrättat AER Youth Regional Network (YRN) 

som är avsedd att vara en gemensam plattform för regionala 

ungdomsorganisationer/fullmäktige/ungdomsparlament på regional nivå i Europa.  

 

Denna plattform ger unga människor från olika regioner en kollektiv röst på den 

Europeiska scenen samtidigt som den tillför en europeisk dimension för 

ungdomspolitiken i dessa regioner. YRN:s mål är att genom nätverkssamarbete påverka 

politik, utbyta praxis och erfarenheter samt främja ungdomarnas delaktighet i 

demokratiska processer. YRN gör det möjligt att i praktiken genomföra EU:s princip 

om subsidiaritet inom ungdomspolitiken. AER Youth Regional Network har totalt cirka 

100 medlemmar från olika länder i Europa. 

 

Medlemmarna i nätverket samlas två gånger om året. Nätverket leds av ordföranden för 

YRN och ordförandena för ungdomskommittéerna. Region Västernorrland har haft en 

representant och en ersättare för Västernorrland i AER:s Youth Regional Network sedan 

2012. 

 

Nu söker vi kandidater till AER Youth Regional Network. Representationen avser 

perioden januari 2019 – december 2020. 

Mer information om AER YRN finns på http://aer.eu/programmes/youth-regional-

network/ 

 

Formella krav och instruktion för ansökan finns i bilaga: Anvisningar för ansökan 

 

För ytterligare upplysningar kontakta Ilona Novak, telefon 0611-802 75, 070-5623308 

eller e-post ilona.novak@rvn.se 

 

Ansökan skickas per e-post till Ilona Novak, Regional utveckling, Region 

Västernorrland- E-post ilona.novak@rvn.se 

Senast torsdag den 31 januari 2019 vill vi ha din ansökan.   

Välkommen med din ansökan! 
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Anvisningar för ansökan till AER Youth Regional Network  

 
Som sökande välkomnas ungdomar med samhällsintresse inom till exempel miljö, 

ungdomsdemokrati, migrationsfrågor, eller andra samhällsområden. Vid urvalet av 

deltagare beviljas i första hand deltagare från olika partier eller organisationer. 

Formella krav på sökande: 

• Man ska ha fyllt 15 år men ej 30 år. 

• Goda kunskaper i engelska (ytterligare språk är en merit). 

• Intresse för regionalpolitik, EU-frågor och internationellt arbete 

Krav på ansökan: 

• Ansökan görs genom en enkel intresseanmälan i brev eller e-post där du berättar om vem du är 

och varför du vill vara representant för Västernorrland i AER YRN. Denna kan vara kort och ska 

innehålla namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt vilken organisation man är 

medlem i. 

• Till ansökan ska bifogas en beskrivning av dig själv på engelska. Den ska vara på cirka en A4-

sida och där kan du berätta om dina fritidsintressen, din utbildning och dina framtidsplaner. 

 Om din ansökan beviljas: 

• Region Västernorrland täcker resa, logi och mat för ditt uppdrag.  

• Fickpengar och andra utgifter får man stå för själv. 

• Gällande reseförsäkring måste du ha. 

• Efter genomförd resa enligt ditt uppdrag ska du skriva en rapport och vara beredd på att träffa 

politiker och tjänstemän och berätta om dina upplevelser. 

• Du ska sprida och förankra erfarenheter från AER Youth Regional Network.i Västernorrland. 

 

Mer information om AER Youth Regional Network finns på 

http://aer.eu/programmes/youth-regional-network/ 
 

Om du har frågor om AER Youth Regional Network, ta kontakt med Ilona Novak, 

internationella sekreterare, telefon 0611-80275, 070-562 33 08 eller ilona.novak@rvn.se    
 

Välkommen med din ansökan senast 8 februari till Ilona Novak, Regional Utveckling, 

Region Västernorrland, Storgatan 1, 87185 Härnösand.  

Vi tar emot din ansökan via e-post ilona.novak@rvn.se 
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