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Kasserer til nystiftet landsdækkende forening 

Har du erfaring med regnskab og kunne du tænke dig, at arbejde som frivillig kasserer i en spændende 
landsdækkende forening, hvor vi alle brænder for, at gøre en forskel for ET ramte og deres pårørende. 

Essentiel Tremor Foreningen er en frivillig patientforening, der har til formål at hjælpe patienter og 
pårørende med Essentiel Tremor i hele landet.  
 
Foreningen er nystiftet, hvilket betyder, at du har mulighed for, at være med til at præge foreningen som 
økonomiansvarlig og derfor ser vi posten som endnu mere spændende. 

Opgaverne som kasserer vil bestå af: 

 Bogføring 
 Arkivering af bilag 
 Betaling af regninger 
 Opkrævning af kontingenter 
 Ajourføring af medlemslister 
 Løbende rapportering om foreningens økonomi til bestyrelsen. 
 Udarbejdelse af årsregnskab, samt aflevering af dette til revisor. 

Vi forventer at din profil matcher følgende: 

 At du kan lide at arbejde med tal og har kendskab til foreningsøkonomi 
 Du er pligtopfyldende og ansvarsfuld 
 Du er samarbejdsvillig og imødekommende. 

Hos os kan vi tilbyde følgende: 

 Frie og selvstændige arbejdsforhold med masser af indflydelse 
 At blive en del af en forening bestående af frivillige ildsjæle 
 Mulighed for at føre dine ideer ud i livet 

Som økonomiansvarlig skal du beregne ca. 10-15 timers ulønnet arbejde om måneden og deltage i møder 
med resten af bestyrelsen. Møderne bliver afholdt ca. 4 gange årligt og foregår i hele Danmark, hvorfor din 
bopæl ikke har nogen betydning. 

Kassererposten vil være på valg ved ekstraordinære generalforsamling, der finder sted i Roskilde søndag 
den 15. marts 2020.  

Har ovennævnte vagt din interesse, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til vores formand 
Susanne Thorndahl på formand@essentieltremor.dk eller på telefon 30 59 34 48. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Essentiel Tremor Foreningen 


