Verksamhetsberättelse 2018
Tamam Lund
Organisation
2018 hade styrelsen följande sammansättning:
●
●
●
●
●
●
●

Ordförande Mahfozullah Ganji
Vice ordförande Hanna dahlman
Ledamot Sanne Malmberg
Ledamot Abdul Wahid Ayubi
Ledamot Stina Andersson
Ledamot Luna Amanuel
Ledamot Tatia Tvalchrelidze

Antal möten: 11.
Valberedning Erik Rubaduka och Jan Holm
Revisorer Christer Lundell och Tomas Andersson
Praktikanter
Hanna Lenander (VT-18)
Tobias Larsson och Mariam Mobiny (HT-18)

Medlemmar
2018 - 476 medlemmar mellan 6 och 25 år.
524 medlemmar totalt.
2017 - 593 medlemmar mellan 6 och 25 år.
661 medlemmar totalt.

Ekonomi
Under 2018 har Tamam Lund totalt haft intäkter på 1 681 637,00 och totala utgifter
på 1 24 213. Det innebär att Tamam Lund 2018 hade ett positivt resultat med 477

424 kronor.
Den allra största delen av detta överskott är dock kopplat till projektet Start-Up.
Start-Up beviljades bidrag på ca 644 000 och använder under 2018 ca 140 000. Det
innebär att resterande ca 500 000 ska användas 2019.
Detta betyder att Tamam Lund om man bortser från Start-Up får ett negativt resultat
på ca 70 000.
Finansiering av Projekt Forma står för en överväldigande del av Tamam Lunds
intäkter och i sin tur utgifter. Pengarna som har finansierat Forma har uppgått till 902
33 kr och matchar utgifterna för Forma exakt.
Utöver det som nämnts så har Tamam Lund finansierats genom bidrag från Lunds
kommun, stiftelser och inte minst från Tamam Riks.

Anställning
Under året så har Tamam Lund anställt en Alva Rosager VT-18 läx-samordnare,
Erik Rubaduka HT-18 projektledare & Irma Nilsson HT-18 som arbetat i Lund men
varit anställd av Tamam Riks.

Regelbunden verksamhet
Varje vecka så har ca 90 barn och unga deltagit i någon av Tamam Lunds
veckoaktiviteter! Utöver det har unga tagit del av vår verksamhet genom
lovaktiviteter, medlemsaktiviteter, utbildningar, fester, event och annat! Vår
regelbundna verksamhet ligger i vår basverksamhet, de grupper som varje vecka
har en aktivitet någonstans i Lund. Varje grupp består av ett antal frivilliga och oftast
en eller två gruppledare. Gruppledaren ansvarar för att samordna de aktiva i
gruppen, hålla gruppens kostnader inom de utsatta budgetramarna, och kontinuerligt
kommunicera med styrelsen. Aktiviteterna i grupperna kan variera och röra sig om
allt från läxhjälp till sport eller dans, men gemensamt är att det finns en fast dag och
tid där vi träffas för att göra något.
En grov indelning kan göras av vår regelbundna verksamhet:
utbildningsgrupper eller aktivitetsgrupper.
Utbildningsgrupperna består av flera läxhjälps-grupper utspridda över veckan och
på olika platser. Under 2018 hade Tamam Lund fyra regelbundna
läxhjälps-grupper. Två skedde på grundskolor i Lund med främst elever i

förberedelseklasser, Klostergårdsskolan och Vikingaskolan på Linero. En läxhjälp
på mötesplatsen ComUng och en på Norra Fäladen i LKFs lokal.
Tamam Lund har hart ca 4 aktivitetsgrupper under 2018. En fotbollsgrupp, en
volleyboll grupp och två simgrupper. Utöver sina vanliga träningar har
fotbollsgruppen också varit med i flera turneringar. Den enda gruppen med mindre
fysisk aktiv inriktning har varit tjejgruppen som inte har varit jätteaktiv under 2018.
Under hösten 2018 startades en ny grupp kallad Tamam Tisdagar där det var öppet
hus i Tamam Huset, bjöds på fika och deltagarna spelade spel och hängde. Under
2018 startade även Tamam ett samarbete med Kompassen och EOS Cares kring
en matlagningsgrupp (Cook-Along).

Projekt
Start-Up

I september 2018 startade ett nytt projekt: Tamam Start-Up! Projektet finansieras av
projektmedel från Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (MUCF) och
ska pågå fram till 31 augusti 2019. Projektet syftar till att stärka ungas organisering
genom att utbilda unga i ledarskap och hur de kan starta och driva verksamheter
inom Tamam. Under hösten inleddes projektet med att etablera samarbeten och
nätverk, rekrytera deltagare och sprida information samt arrangera workshops för
ungdomar.

FORMA

FORMA är ett projekt som drivits i flera år genom Tamam Lund. Projektet
finansieras av Allmänna Arvsfonden. FORMA pågår som projekt fram till maj 2019
men fortsätter förhoppningsvis efter det som en egen förening!

Projektet Fokus Segregation

Tamam har under hösten 2018 drivit projektet Fokus Segregation för att undersöka
ungas levnadsvillkor i Tranås (Småland), Genarp, Dalby och Veberöd samt
undersöka hur Tamam kan bidra till att minska segregationens negativa
konsekvenser för unga i dessa orter. Projektet har finansierats av Delegationen mot
Segregation (Delmos).

Övrig verksamhet
Våren
Internationen 27 april 2018
Grundutbildning för nya medlemmar april 2018
Hälsningsgillet VT-18
Årsmöte 2018
Fotbollsturnering under sportlovet
Sommaren
Eos Cares sommarfest 6 juni 2018
Nationaldag i Genarp där Maffe höll tal 6 juni 2018
Tamams sommarcafe på Hemgården, regelbunden vecko-verksamhet under
sommarlovet 2018
Hösten
Kick-off för medlemmar med biljard 26 september 2018
Varit med i Kärleken är Fri oktober 2018
Norrdagen på Norra Fäladen med styrelsen 10 november 2018
Internationen 14 november 2018
Tamams höstläger 17 november 2018
Hälsningsgillet HT-18
Julfest i samarbete med andra organisationer på EOS-hallen 1 december 2018
Musikhjälpen 10 december 2018
Tamam Lunds Julfest 20 december 2018
Lovaktiviteter 2018
Tamam lund tillsammans med Eos Cares arrangerade kickboxning 31 oktober
2018, Halloweenkväll med pizza och film, Tamam Tisdag 30 oktober 2018, Bowling
2 november 2018. Under sportlovet arrangerades en fotbollsturnering. Under
sommaren arrangerade Tamam ett sommarcafé tillsammans med Ohana Lund.

Påverkan
Tamam Lund bedrev under 2018 påverkansarbete på flera sätt bland annat genom
att delta på manifestationer, hålla tal och skriva till politiker. Under januari 2018
deltog och stöttade Tamam Lund en manifestation för att låta ensamkommande bo
kvar i Lunds kommun. Även en liknande manifestation hölls inför jullovet då
boendet hotades av nedläggning. I samband med detta skrev Tamam Lund även till

styrande politiker för att få svar på varför de inte ville ge ensamkommande tak över
huvudet!

Rekrytering volontärer och medlemmar
Medlemmar är viktiga för Tamam Lunds trovärdighet och för att ha stabila
ekonomiska förutsättningar. Medlemmarna stärker även verksamheten och
Tamams vision, vänskap utan gränser. Under året 2018 hade Tamam Lund färre
medlemmar än 2017. Detta beror bland annat på att styrelsen 2018 nästan var helt
ny och under våren fokuserade främst på introduktion och planering. Därmed har
styrelsen haft mindre tid att lägga på rekrytering. Under hösten var det enbart fyra
av styrelsemedlemmarna som hade möjlighet att aktivt arbeta i styrelsen vilket
också gjorde att arbetet med rekrytering minskade.

Styrelsen har arbetat tillsammans med office, som består av praktikanter i Lund och
nationellt anställda, med rekytering av medlemmar genom sociala medier,
deltagande vid mässor, samarbeten med andra föreningar, skolbesök, deltagande
vid olika typer av evenemang, informationsmöten med mera. Inför 2019 finns det ett
behov av att fortsätta utveckla arbetet med rekryteringen av medlemmar genom att
skriva allt tydligare planer för rekryteringen för varje kvartal av året samt se över
ansvarsfördelningen mellan office och styrelsen då det kommer till
medlemsrekryteringen.

Samarbete
Under 2018 hade Tamam Lund flera olika samarbeten med andra aktörer i Lund.
Eos Cares, Hemgården, Kompassen, Röda korset, Rädda barnen, Lunds nationer,
IM, Flyktingar Lund, Kompis Sverige m.fl. En del av dessa samarbeten sträcker sig
över en längre tid medan andra har varit mer tillfälliga exempelvis vid enstaka event.
Tamam har haft ett fortsatt starkt samarbete med Idrottsföreningen EOS som
arrangerar olika event genom sitt projekt EOS cares, vilket görs i samarbete med
Lunds kommun. Likt Tamams motto vänskap utan gränser så är syftet med EOS
cares aktiviteter att människor från olika bakgrunder skall kunna träffa nya
människor, träffa ideella organisationer och föreningar som erbjuder olika aktiviteter
samt söker volontärer. Under 2019 strävar Tamam att fortsätta att med-arrangera

och synas på olika event då de ger oss möjligheten att rekrytera medlemmar och
lära känna andra organisationer. Tamam har även fortsatt sitt samarbete med
Hemgården i Lund där vi fick låna deras lokaler under sommaren för att arrangera
Tamam Café för ungdomar. Med syfte att erbjuda en mötesplats för unga samt ge
unga möjligheten att delta på aktivitetet även på sommaren. Denna verksamhet har
varit mycket populär och är därför något Tamam kommer fortsätta arrangera. Utöver
dessa samarbeten som nämnt ovan har Tamam Lund under 2018 även förbättrat sitt
samarbete med andra ideella organisationer i Lund.

Tack!
Tack till alla fantastiska medlemmar och volontärer som har möjliggjort att Tamam
Lund kan fortsätta att växa och fortsätta att verka för ett samhälle med vänskap utan
gränser. Tack till alla som varit med och finansierat vår verksamhet. Både privat och
offentlig sektor samt Riks, utan er hade vi inte haft möjlighet att skapa mötesplatser
där unga kan mötas på lika villkor och hitta nya vänner. Ett stort tack till Office för allt
er stöd och för alla era goda råd. Vi har lärt oss mycket av er. Tack till alla som har
tagit del av våra aktiviteter. Vi hoppas att vi ses mer av er det kommande året. Sist
men inte minst ett jättestort tack till våra fantastiska praktikanter för ert hårda arbete
och engagemang samt ert bidrag till Tamam. Tack till alla som har gjort 2018
fantastiskt. Ni är bäst!

