KONTAKTUPPGIFTER IAL - 2015
Vi svarar jättegärna på dina frågor! Tänk bara på att eftersom IAL drivs enbart av
volontärer som dig, så kan det ta några dagar innan du får svar. Om du vill kan du
också boka in ett Skype- eller telefonsamtal med någon i IAL. Mejla i så fall till den
adress här nedanför som passar bäst, så får du veta vem du ska ringa.
För akuta ärenden eller frågor: info(at)ial.se, eller skicka ett mejl direkt till hela styrel sen på
styrel sen@ial.se.

Vill du volontära utomlands?
Frågor angående din ansökan till volontärläger: outgoing@ial.se (OBS:skriv på engelska till
denna adress).
Frågor om Nord/Syd-utbytet, dvs. läger i Afrika, Latinamerika och Asien: nordsyd@ial.se
Frågor om att åka som långtidsvolontär (LTV): ltv@ial.se
Allmänna frågor om läger: outgoing@ial.se (OBS : skri v på engelska till denna adress)
Are you an international volunteer interested in IAL:s projects in Sweden? Send an e-mail to
incoming@ial.se.

Vill du volontära för IAL på hemmaplan?
Alla som är aktiva i IAL är med i (minst) en arbetsgrupp. Hör av dig till samordnaren i den
arbetsgrupp som låter mest intressant, eller till volontärsamordningsgruppen om du inte
riktigt vet så försöker vi guida dig! Passar något uppdrag dig? Kontakta oss!
VÅRA ARBETS GRUPP ER

Lägergruppen
Vill du ordna (vara värd för, koordinera och/eller leda) läger? Vill du vara kontaktperson för en
utgående långtidsvolontär? Kontakta gilbert.blondeau@ial.se.
Ekonomigruppen
Bokföring, fondansökningar… Är du intresserad? Kontakta yrsa.lindberg@ial.se.
Info/PR-gruppen
Vill du sprida ordet om IAL på mässor och skolor, skriva artiklar i bladet, fixa med hemsidan,
layouta, dela med dig av kort du tagit, spela in en youtubefilm…? Kontakta lovisa.olsson@ial.se
Volontärsamordningsgruppen
Guidar dig som vill bli aktiv, och utvecklar IAL:s volontärsamordning. Är du intresserad av att
hjälpa till men vet inte riktigt med vad? Eller har du någon idé på ett projekt du skulle vilja driva?
Kontakta din volontärsamordnare och berätta vad du är intresserad av så hjäl ps vi åt att hitta

något som passar dig! (IAL behöver hjälp med allt från ekonomi till att hålla workshop och laga
mat och bygger ibland även lerhus så det finns många olika uppdrag att välja bland).

Kontakta din lokala volontärsamordnare...:
Uppsala: unni.rydja@ial.se
Lund: max.herold@ial.se
Gotland: ingrid.gustafsson@ial.se
Göteborg: maud.gustavsson@ial.se
Eskilstuna: sara.malmgren@ial.se
...eller skriv till de nationella
Unni.rydja@ial.se
Max.herold@ial.se

Styrelsen
Styrelsen samordnar arbetsgrupperna. Vill du kandidera till styrelsen, ordförande, revisor eller
revisorsuppleant? Eller känner du nån inom IAL som skulle vara kandidat? Mejla
valberedningen@ial.se.

Kontaktuppgifter Styrelsen 2014
Ordförande: Florian van Kuijik, outgoing@ial.se
Lägergruppen, Sverige: Gilbert Blondeau, gilbert.blondeau@ial.se
Ekonomiansvarig: Yrsa Lindberg, yrsa.lindberg@ial.se
Info/PR-ansvariga: Lovisa Olsson, lovisa.olsson@ial.se
Volontärsamordnare: Unni Rydja, unni.rydja@ial.se, Max Herold, max.herold@ial.se
Internationellt arbete: gilbert.blondeau@ial.se
Läger utomlands: Youssef Boukaoui, youssef.boukaoui@ial.se

Vill du skicka något annat än e-mail till oss?
Postadre ss: Internationella Arbetslag, Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby
PlusGiro-nummer: 94400-9 (medlemskap 150 kr/år eller 200 kr om ni är en familj/ett par
inskrivna på samma adress)
Organisationsnummer: 802001-5965

