10-13 maj!
Äntligen dags för årsmöte!
I år är inget vanligt år! I år fyller Tamam 10 år! Kom och fira
Tamam på det nationella årsmötet 10-13 maj utanför Lund!
På årsmötet kommer vi förutom en massa firande också
diskuttera allt som rör Tamam, ta beslut i viktiga frågor och rösta
fram en ny styrelse. Och så klart massa kul lekar och
aktiviteter under hela helgen!
Årsmötet är viktigt för dig som medlem eftersom du får göra
din röst hörd och påverka organisationens framtid, men också för
att du får träffa massor av andra engagerade Tamamare! Som ny
medlem är det ett perfekt tillfälle att lära känna Tamam!

Tid och plats
Själva årsmötet kommer hållas 12-13 maj i Gamlegården i
Skrylle utanför Lund. Vi kommer även arrangera läger dagar på
samma plats innan årsmötet, mellan 10-12 maj. Det kommer
finnas sovplatser till alla.

Anmälan – Senast 22 april
Du anmäler dig genom att fylla i detta formulär. Eller genom att
gå in på http://tamam.se/material/arsmote-2018/. Anmäl dig
senast 22 april!
Vi hoppas att du kan vara med hela helgen
men såklart går det också bra att vara med
under färre dagar.

Biljetter och boende
Bra att veta är att Tamam står för alla kostnader för resor,
boende och mat. Och helgen är såklart gratis! Eftersom
Tamam har en begränsad budet måste vi tyvärr sätta ett tak på
hur många som vi kan betala för. De första 30 som anmäler sig
får sin resa betald. Alla är dock välkomna till årsmötet!

Motioner
Har du en idé om något Tamam borde göra? Har du tänkt på
något som borde förändras i Tamam? Alla medlemmar i
Tamam kan ge förslag till årsmötet! Detta kallas att skriva en
motion.
Skriv ner ditt förslag och skicka till riksstyrelsen@tamam.se. Alla
förslag som kommer in i tid kommer att diskutteras och röstas om
på årsmötet. Om du vill ha hjälp att skriva ditt förslag så hör av
dig till Sanna på Office, sanna.asp@tamam.se.

Handlingar till årsmötet
På Tamams hemsida (www.tamam.se) under Material  Årsmöte
2018 kan du senast en vecka innan årsmötet hitta alla
årsmöteshandlingar.

Kontakt
Om du har frågor eller vill veta mer hör av dig till
Tilde eller Sanna på Tamams office.
Tilde: tilde.dahl@tamam.se, 0766324542
Sanna: sanna.asp@tamam.se, 0705-359114

Glöm inte att uppdatera ditt
medlemskap i Tamam för 2018!
Du kan bli medlem här.

Vad händer under helgen?
TORSDAG
Helgen börjar torsdagkväll vid 17. Då är alla välkomna och det
bjuds på mat, lära känna-lekar och aktiviteter. Vissa som reser
långt måste kanske komma senare. För de som bor i närheten
går det också bra att komma på morgonen på fredagen!
FREDAG
Fredagen kommer vara en dag full av roliga aktiviteter,
tävlingar och workshops. Dagen kommer handla om att lära
känna varandra och lära oss mer om samarbete, organisering
och inkludering.
Dagens börjar vid 9.00, så bör alla vara på plats. Vid 18 är
alla inbjuda till fest för att fira att Tamam fyller 10 år som
förening i år! Det kommer bli en fantastiskt kul kväll för att fira
världens bästa 10-åring!
LÖRDAG
Lördagen kommer handla om att gå på djupet om Tamam,
diskuttera inför de beslut som ska tas, ordna motionstorg och gå
igenom vad som hände i Tamam 2017. Själva årsmötet
börjar vid 16. Då kommer vi gå igenom punkt 1-9 på
dagordningen. Årsmötet fortsätter sedan på söndagen.
På kvällen kommer det arrangeras Eurovision-fest,
biljardturnering, god mat och så klart musik och dans!
SÖNDAG
Hela söndagen ägnas åt årsmötet. Vi kommer
då titta på allting som rör året som kommer
och ta beslut!
Dagen avslutas vid 15 och vi åker buss
hem tillsammans!

Dagordning för Tamams årsmöte 2018
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Fastställande av röstlängde för årsmötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som
revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10.

Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling

av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en
tid av 1 år
13. Val av revisorer samt suppleanter
14. Val av valberedning
15. Behandling av styrelsens förslag och i
rätt tid inkomna motioner
16. Övriga frågor

