ESBEN SLOTH
Jeg arbejder med træning af
bestyrelser, kandidater og andre
frivillige frem mod kommende valg.
esben.sloth@alternativet.dk
41434536

DEA BUSK
Jeg er en lun smørklat i organisationen og arbejder tæt sammen
med vores hovedbestyrelse og
alle bestyrelsesmedlemmerne i
Alternativet.
dea.busk@alternativet.dk
+46 76 322 69 57

BJARKE CHARLIE
SERRITSLEV

BIRTE RABJERG
Regnskab og økonomiansvarlig, løn og kontrakter

SoMe assistent
Web-redaktør
Chef-danser

regnskab@alternativet.dk
71 79 25 45

bjarke.charlie@alternativet.dk
31 61 50 52

NIS BENN
THOMAS ESBENSEN
Grafisk Designer.
Vedligeholdelse og videreudvikling af
Alternativets visuelle identitet, grafik
til SoMe, grafisk opsætning af politiske udspil mm.
thomas.esbensen@alternativet.dk
26 74 61 46

nis.benn@alternativet.dk
60 68 07 06

CRISTINE GLIESE

noah.sturis@alternativet.dk
41 40 34 48

cristine.gliese@alternativet.dk
71 79 27 72

TAMAS IBOLYA
Uddannelseskoordinator, hvor jeg støtter
Sascha med alt praktisk ift. de adskillige
workshops og kurser i vores regi, dvs. kontakt
til lokaler og lokale tovholdere, kontakt til deltagerne, oprettelse af tilmeldingslinks, osv., den
engelske FB og internationalt netværkspleje.

FLEUR FRILUND
Praktisk gris i LS, besvarer Alternativets hovedmail og telefon.
fleur.frilund@alternativet.dk
28 97 76 61

tamas.ibolya@alternativet.dk
40 18 88 01

TOR BLAABJERG
IT-support til medlemmer, storkredse og lokalforeninger, oprettelse af emails, indkrævning af
kontingent, vedligeholdelse og drift
af platforme som AlleOs.

MAIKEN MEEDOM
Medlemsansvarlig og rådgiver, Eventkoordinator for store nationale møder
ex Folkemøde, ½ årsmøde & landsmøder, kostumier og indretningsarkitekt.
maiken.meedom@alternativet.dk
61 70 13 83

SASCHA FAXE
Ansvarlig for politikprocessen fra
a-z i Alternativet, embedsperson
for politisk forum og dettes koordinationsudvalg, embedsperson for
konflikt-mæglingsrådet.
sascha.faxe@alternativet.dk
29 61 85 65

tor.blaabjerg@alternativet.dk
27 26 16 75

ANDREAS SMITH JØRGENSEN
Kommunikationspraktikant.
SoMe, Alternativets engelske kommunikation, Kommunikation i forbindelse
med uddannelse af kandidater til
KV17
andreas.smith@alternativet.dk
60 19 57 18

SEBASTIAN ANDREASEN
Organisationspraktikant.
Organisationsudvikling i forbindelse med KV17,
udvikling af medlemsmøder, organisatorisk bindeled mellem LS og storkredse/lokalforeninger, hvor
jeg blandt andet sigter efter at deltage ved en del
møder ude i landet i løbet af efteråret.
sebastian.andreasen@alternativet.dk
61 28 89 05

LANDSSEKRETARIAT

It og
webudvikler

Kommunikationschef.
Intern kommunikation til kredse/lokalforeninger,
større kampagner og enkelte events (fx Folkemødet 2017), koordinering/udvikling mellem LS og PS
vedr. kommunikative opgaver og af strategisk art,
strategisk udvikling af kommunikation.

NOAH STURIS

ALTERNATIVETS

Kommunalvalg 2017, organisationsudvikling og vedtægter,
fundraising, 4. sektor-initiativer,
internationalt arbejde.

