Engagera dig för vänskap utan gränser!
- Tamam Lund söker nya styrelseledamöter och ny valberedning!
Nu söker Tamam Lund engagerade personer som tillsammans vill bli en del av Tamam Lunds
verksamhet och styrelse för verksamhetsåret 2018/2019. Vi söker styrelseledamöter,
särskilt ordförande och kassör, samt ledamöter till valberedningen.
Tamam är en nationell ideell ungdomsorganisation som sedan 2008 arbetar med antirasism,
mångfald och ungas samhällsengagemang. Tamam Lund har idag över 600 medlemmar och
arbetar för vänskap utan gränser genom fritidsaktiviteter, läxläsning, normkritik och öppna
mötesplatser. Läs mer om verksamheten på http://tamam.se eller på vår facebooksida
tamamlund.
Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Som styrelseledamot i Tamam Lund blir din uppgift att ha det övergripande ansvaret för
verksamheten, att stötta och utveckla det arbete som bedrivs genom olika grupper och
projekt samt att vara med och driva arbetet framåt. Genom arbetet kommer du att erhålla
ovärderlig praktisk erfarenhet av hur en styrelse arbetar samt få inblick i, och inflytande
över, en ideell organisation som är under ständig utveckling, liksom kunskaper i att leda och
engagera andra.
Som ordförande leder du och stöttar styrelsen i sitt arbete samt representerar föreningen.
Det är en viktig uppgift som kommer med ett extra ansvar, men det innebär inte att du skall
göra allt jobb.
Är du intresserad av att vara kassör är det bra, men inget måste, om du har viss kunskap
inom ekonomi - en perfekt roll för dig som vill utveckla dina ekonomikunskaper!
Som ledamot i valberedningen är du med och förbereder val av styrelsemedlemmar till
nästkommande styrelseval, detta utan att medverka i styrelsen som styrelseledamot.
För samtliga poster söker vi dig som är engagerad, vill arbeta för vänskap utan gränser och
som med fördel har tidigare erfarenhet av Tamam eller annat ideellt engagemang.
Varmt välkommen att nominera dig själv eller någon annan genom att skicka en beskrivning
samt motivering till jacob.strindlov@gmail.com

Har du några frågor så svarar vi gärna på dem! Skicka eventuella frågor till
styrelsenlund@tamam.se

Sista ansökningsdag: 25 februari 2018

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell organisation som arbetar med barn, unga
och unga vuxna för mångfald, anti-rasism och
ungas samhällsengagemang.
www.tamam.se

