
Kontaktuppgifter  

 

Vill du veta mer om uppdraget? Vill du nominera dig själv 
eller någon du känner?  

Kontakta oss i valberedningen, gärna så snart som möjligt! 
Den 15 september har vi nomineringsstopp.  

Malin Rindeskär 

072 - 510 79 05 

malin.rindeskar@gmail.com 

Priyanka Mellergård John 

073 – 803 07 67 

priyanka.mellergardjohn@gmail.com 

Om uppdraget 

Styrelsen består idag av fyra ledamöter som träffas cirka tre 
gånger per halvår på vardagskvällar. Styrelseledamöter kan 
delta i styrelsemöten via Skype eller telefon.  Ledamöterna 
väljs för en period om ett år.  Styrelsen väljs på årsmötet i 
oktober.  

Nu sökes  

• kassör 

• ledamöter 

Kassörens uppdrag är att 

• sköta bokföring 

• göra ekonomisk 
rapportering på 
styrelsemöten 

• göra bokslut och 

årsredovisning 

Utöver styrelsemötena uppskat-
tar vi att uppdraget som kassör 
kräver någon timme i veckan, 
plus en större insats vid årsbok-
slut och deklaration. Det är 
önskvärt att du har kunskaper 
inom ekonomi och erfarenhet 
av att vara kassör. 

Vi välkomnar även nya ledamöter att engagera sig utifrån 
sina kunskaper och erfarenheter. Du kan vara erfaren styrel-
seledamot, eller så är detta ditt första uppdrag.  

Vi söker dig som har: 

• kunskaper om Nepal, eller en nyfikenhet att lära dig 
mer om landet. 

• förmåga att väcka och sprida engagemang. Kanske 
har du idéer för hur vi kan öka antalet frivilliga som 
besöker härbärget eller tankar om hur vi kan nå nya 
faddrar och volontärer i Sverige? 

• ett intresse för den typ av verksamheter som bedrivs 
av BAS Nepal, det vill säga inom områden som socialt 
arbete, rehabilitering, mänskliga rättigheter, hållbar 
samhällsutveckling, jordbruk och  självförsörjning 
med mera.  

Utöver styrelsemötena uppskattar vi att ett uppdrag som 
ledamot tar cirka 6-8 timmar per månad och kan anpassas 
efter personliga förutsättningar. Det går att lägga en eller 
ett par timmar regelbundet varje vecka, alternativt att du 
gör punktinsatser under en begränsad tid.   

Om föreningen 

BAS in Sweden är en liten ideell gräsrotsorganisation,        
politiskt och religiöst obunden, som sedan 2009 drivs till 
förmån för BAS Nepal. Vi stödjer arbetet i Nepal såväl       
ekonomiskt som genom volontärarbete på plats i       
Kathmandu. 

 

BAS Nepal drivas av nepalesiskan Rita Kharel som               
tillsammans med sin familj arbetar för att stärka  

• medborgerliga rättigheter  

• demokrati 

• egenmakt och verktyg till fattiga människor              
för att de ska kunna förbättra sin situation 

 

BAS Nepal gör detta genom att driva ett härbärge där     
omedelbar hjälp erbjuds i form av mat, logi och omvård-
nad under personens sjukdomstid. Vi arbetar också aktivt 
med att ge utbildning och förmedla insikt kring mänsk-
liga och medborgerliga rättigheter. Tanken är att de som 
en gång blivit hjälpta, i sin tur ska kunna bidra till en lång-
siktigt hållbar samhällsutveckling i Nepal.  

 

Vår verksamhet i Sverige fokuserar främst på att  

• förmedla volontärer till härbärget  

• samla in medel till BAS Nepal 

• rekrytera BAS-faddrar 
 

Som ett resultat av stödet från Sverige kan idag närmare 
600 personer om året få hjälp vid härbärget – jämfört 
med 150 personer 2009. 

Brinner du för mänskliga rättigheter? Har du kunskaper 
om Nepal, eller ett intresse för att lära dig mer om landet? 
Vill du stötta lokala gräsrotsengagemang? Då kan det vara 
dig vi söker till BAS styrelse i höst. Uppdraget är i Malmö. 

Engagera dig i BAS Sverige - Nepal! 

www.basinsweden.org 


