Valberedningens förslag, Tamam Lund
Valberedningen vill härmed meddela Tamam Lunds medlemmar sitt förslag på ny styrelse för
verksamhetsåret 2019/2020. Av den nuvarande styrelsen har Stina Andersson, Abdulwahid
Ayubi, och Sanne Malmberg meddelat valberedningen att de önskar fortsätta sina
styrelseuppdrag. Valberedningen anser att Tamam Lund gagnas gott av att ha erfarna
styrelseledamöter, och finner det endast positivt att nämnda ledamöter vill fortsätta sina
uppdrag. Valberedningen föreslår därför med glädje de ovan nämnda till styrelsen för även
kommande mandatperiod. Nuvarande ordförande Mahfouzullah Ganji har valt att inte
kandidera.
Förutom Stina Andersson, Abdulwahid Ayubi, och Sanne Malmberg, vill valberedningen även
föreslå kandidaterna Vilma Nyberg, Cathy Sun, och Johnny Tran till styrelsen.

Här kommer en kort beskrivning av de nya kandidaterna:

Vilma Nyberg:
Vilma Nyberg studerar genusvetenskap på universitetet. Hon kom i kontakt med Tamam i
och med sin praktik hösten 2018, och är för närvarande gruppledare för en utav
simgrupperna i Tamam Lund.
Vilma har som tidigare praktikant omfattande kunskap om Tamam Lund och hur föreningen
fungerar. Som styrelseledamot är hon bland annat intresserad av att jobba med saker
kopplade till rättvise- och jämställdshetsfrågor inom Tamam, och av att utveckla Tamam
Lunds medlemsengagemang. Vilma hoppas det kommer att bli en kul styrelse, med bra
sammanhållning och stabilitet, och ser fram emot att fortsätta träffa nya människor.
Cathy Sun:
Cathy Sun studerar internationell linje på gymnasiet. Hon ser styrelseuppdraget som en bra
erfarenhet och möjlighet att lära sig nya saker och träffa nya personer. Hon gillar att arbeta
med andra människor och organisera olika evenemang, har goda erfarenheter av att vara
volontär, och har bland annat tidigare varit volontär för en organisation som gett råd till
flyktingar som söker boende.
Cathy tycker det är kul att jobba ideellt tillsammans med andra och ser styrelseuppdraget
som en intressant utmaning.
Johnny Tran:
Johnny Tran jobbar som förskollärare, och har tidigare erfarenhet av ungdomsverksamhet.
Han tycker om att jobba med barn och ungdomar, och tycker det är kul att träffa nya
människor. Han har varit medlem i Tamam Lund i flera år, deltagit i Tamam-aktiviteter, och
gillar det Tamam står för och det organisationen erbjuder unga. Johnny ser sig själv som
tålmodig, lugn, och mångkulturell.
Johnny är nyfiken på hur aktiviteter och annat inom Tamam Lund egentligen ordnas, och
genom att sitta i styrelsen hoppas han kunna lära sig hur man sköter saker inom en
organisation. Eftersom han är engagerad i flera andra frivilliguppdrag, hoppas han även få
inspiration och kunskap som kan hjälpa honom också där.
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