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Opstilling til Ventilens bestyrelse i 2020  

 

Min motivation  

Jeg har oplevet stor glæde og udvikling ved mit arbejde i bestyrelsen de sidste år samt 
som næstformand i Lokalkomitéen det seneste år. Jeg motiveres af at se hvordan Ventilen 
vækster og hvor stor forskel vi er med til gøre for mange unge. Derudover synes jeg det er 
sjovt og udfordrende at få Lokalkomitéen til at blive bæredygtig og udvikle de forskellige 
udvalg.  
Min motivation og lyst til, at arbejde i Ventilen er stadig fuldt ud og jeg håber, at jeg kan få 
lov til at fortsætte mit arbejde det kommende år.   
 

Hvad vil jeg arbejde for i bestyrelsen? 

- Jeg vil gerne arbejde for at gøre Ventilen udvikler sig og forbliver bæredygtig   
- Sikre at vi lever op til egne værdier samtidig med, at vi udvikler os 
- Sikre at foreningen fortsat kan gøre det vi er bedst til; gøre ungdommen mindre 

ensom  
- Sikre at det nationale niveau i foreningen blomstre og at deres stemme bliver hørt 

 

Hvad kan jeg bidrage med? 

En viden om Ventilen og dens udvikling gennem de seneste år 

Det seneste år har jeg siddet som en af bestyrelsens repræsentanter i Lokalkomitéen og 
der været næstformand. Jeg er med til at sikre at der er sammenhæng mellem det arbejde 
bestyrelsen laver og det som føres videre ud i resten af organisationen.  
Et af mine forcer er mine kommunikative evner hvor jeg blandet andet er optaget af at få 
alle vinkler og meninger frem i en diskussion.   

Jeg har endvidere erfaring fra andet bestyrelsesarbejde i andre sammenhænge.  

Privat er jeg single, bor i Rødovre og er 31 år. Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder 
som Social konsulent i Den Sociale Udviklingsfond.    

Jeg håber overstående er medvirkende til, at i vil bakke op om min opstilling til Ventilens 
Bestyrelse  

 

Vh Mia Nilsson  


