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Inledning
Vi har precis avslutat Tamams tionde år och är jätteglada att Tamam har blivit
så stort och glädjefyllt för många. Vi i Tamams riksstyrelse vill tacka alla
Tamams nya och gamla medlemmar som genom åren har bidragit fantastiska
minnen och Tamamkänslan som fortfarande finns 10 år senare. Vi i riksstyrelsen
är väldigt glada för att vi har delat det senaste året med er. Att se ert
engagemang inspirerar oss för framtiden och ni ger oss energi, kunskap och
glädje! Tack för att ni har deltagit på våra aktiviteter och sprider kärlek,
vänskap, och gemenskap. Tack alla som stöttat Tamams verksamhet på andra
sätt genom gåvor, kunskap, lokaler, bidrag och stöd! Tack till alla medlemmar,
anställda, volontärer och praktikanter. Det är vi alla som gör Tamam till den
bästa föreningen!

Riksstyrelsen från årsmötet 2018. På bilden syns Cecilia Cedlöf, Marie Grybäck,
Natasha Wrang, Navid Kamyab och Andréa Smedberg.
I denna verksamhetsberättelse kommer vi berätta om det som hänt inom
Tamam det senaste året. Allt från våra lokalföreningar och deras aktiviteter,
riksstyrelsens arbete, de anställda och praktikanternas arbete till våra
gemensamma träffar.
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Årsöversikt
Under 2018 hade Tamam:
1 305 medlemmar varav 1199 är unga medlemmar (6-25 år)
2 325 564 kr intäkter
6 anställda uppdelade på 460 procent
43 styrelsemedlemmar, uppdelat på 8 styrelser
25 aktiviteter per vecka
7 lokalföreningar
1 nystartad lokalförening i Mariestad
5 praktikanter
2 nationella träffar
1 kartläggning och analys av ungas villkor
9 beviljade projekt från Tamams initiativpott sökta av medlemmar från
6 av Tamams lokalföreningar
Om vi jämför ovanstående siffror med föregående år, 2017, har Tamam som
riksorganisation ökat i många av punkterna. Vi har exempelvis ökat med en ny
lokalförening i Mariestad, ökat anställningsgrad för våra anställda och ökat våra
intäkter. Detta är ett bevis på bra samarbete, bra arbete hos medlemmar och
anställda, att vi alla tycker det är kul att vara en del av Tamam.
På andra punkter har vi minskat. Under 2018 hade Tamam färre medlemmar än
under 2018, ca 100 färre medlemmar. Under 2018 arrangerades färre nationella
träffar än 2017.
Flera av Tamams lokalföreningar har blivit starkare och stabilare under året som
gått genom att de bland annat drivit fler aktiviteter, rekryterat fler medlemmar
och engagerat fler unga.

Bild från årsmötet 2018!
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Kortare sammanfattning av Tamam 2018
2018 var ett alldeles speciellt år för Tamam eftersom föreningen fyllde 10 år!
Detta har firats under hela året, både lokalt och nationellt! Från nationellt håll
har Tamam bland annat skapat en sida på hemsidan med berättelser om när
Tamam startade liksom intervjuer med personer som varit engagerade i Tamam
under åren. Tioårsjubileumet firades både på årsmötet och höstlägret med extra
fina middagar och fester på kvällarna. Tamams lokalföreningar har haft
möjlighet att arrangera lokala födelsedagsfester där alla lokalföreningar kunde få
upp till 2 000 kronor för att ordna lokala 10 års-fester.
Våren 2018 var full av lokala årsmöten och avslutades med det nationella
årsmötet i maj. På riksårsmötet valdes en ny ordförande och en ny styrelse in
varav tre ledamöter hade varit med året innan. Riksstyrelsen började med att
planera det kommande året och påbörja arbetet med verksamhetsplanen för
2018.
Då styrelsen enbart bestod av fem personer hölls ett extrainsatt årsmöte i
november för att välja in ytterligare tre personer i styrelsen. Dessa tre personer
rekryterades till och kom in i styrelsen med unika och viktiga kompetenser och
erfarenheter! En ledamot valde att avgå i januari 2019.
Under 2018 arrangerade Tamam två nationella träffar, ett läger i samband med
årsmötet i maj och ett höstläger i november 2018. Båda träffar var mycket
lyckade med många anmälda, många nya idéer, nya vänskaper och nya
möjligheter!
Under 2018 har Tamam drivit tre projekt på nationell nivå, två i Stockholm och
ett i Lund/Tranås. Det ena projektet i Stockholm syftade till att stärka unga
asylsökandes kunskap om sina rättigheter och det andra projektet i Stockholm
syftade till att utöka unga asylsökande nätverk och stärka deras aktörskap! Det
tredje projektet genomfördes i Lunds och Tranås kommun och fokuserade på att
kartlägga och analysera ungas villkor och behov samt undersöka hur Tamam
kan arbeta för att möta dessa behov.
I oktober 2018 startade en helt ny lokalförening nämligen finaste Tamam
Mariestad! Initiativet kom från medlemmar som varit aktiva i Tamam Stockholm
och sedan flyttat till Mariestad, bland annat ordförande för Tamam Mariestad Ali
Haidari och styrelsemedlemmarna Sakhi Ghulam Reza och Jaweed Barati. Under
hösten startades en fotbollsgrupp i Mariestad och 31 december hade föreningen
41 medlemmar!
Året avslutades med julavslutningar och fester i de flesta av Tamams
lokalföreningar där det åktes skridskor, lagades god mat, lektes paketlekar och
massa annat mysigt och kul!
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Tamam firade 10 år som
förening!
2018 var ett stort år för Tamam - vi fyllde
nämligen 10 år! Tamam bildades som förening
i Lund 2008. Detta har vi firat under hela året
på olika sätt. Det är fantastiskt att tänka på
allt som Tamam uppnått under sina första 10
år och svindlande att tänka på vad vi kan och
komma åstadkomma de kommande 10 åren!
För att uppmärksamma födelsedagen och Tamams historia har Tamam tagit
fram en sida “Tamam 10 år” som finns tillgänglig på Tamams hemsida. På sidan
finns beskrivningar av hur Tamam startade och Tamams första år liksom
intervjuer med personer som varit aktiva i Tamam när föreningen bildades,
gamla bilder och annat kul från Tamams tidiga år.
Tioårsjubileumet firades både på årsmötet och höstlägret med festmiddagar,
dans och tal! Dessutom firades jubileet i lokalföreningarna med fester bland
annat i Lund som firade Tamam på sin terminsfest Internationen.

Riksstyrelsen
Under året som gått har riksstyrelsen haft 3 fysiska träffar, visionshelger, där vi
har fokuserat på Tamams framtid och hur vi kan bygga en ännu mer stabil
förening.
Ett stort och viktigt fokus riksstyrelsen har haft under 2018 är att titta på
Tamams stadgar. Under årsmötet fick riksstyrelsen uppdrag att kolla på Tamams
gamla stadgar och komma med ett förnyat förslag till årsmötet 2019, dels
eftersom de gamla inte har förändrats sedan 2013 och dels eftersom Tamam
fyller 10 år. Mycket har förändrats på 10 år! Processen började på hösten efter
årsmötet där ansvariga på riksstyrelsen och Office gjorde upp en plan och
ansvarsfördelning över stadgeändringarna. Det viktigaste i processen var att
medlemmarna fick insyn i processen och kunde vara med och tycka till. Vid
höstlägret genomförde riksstyrelsen och Office en workshop om vad Tamam är
och hur medlemmarna beskriver Tamam, vilket utgör en grund till
ändamålsparagrafen. Sedan dess har riksstyrelsen skrivit på de nya stadgarna
och involverat medlemmarna på olika sätt under året.
Under året har riksstyrelsen arbetat för att stötta Office, då vi har blivit fler
anställda inom föreningen. Vi har är varit med i rekryteringen av nyanställda, vi
tycker verkligen det är kul att Tamam har växt det senaste året. Med anledning
av detta har vi påbörjat en process för att bli en bättre arbetsgivare, där vi vill
förbättra våra rutiner.
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Riksstyrelsen har välkomnat tre nya styrelseledamöter som blev invalda vid det
extrainsatta årsmötet under höstlägret. Att vi blev fler i riksstyrelsen har
underlättat i vårt arbete då vi har haft en tydlig arbetsfördelning och uppgifter
för att utveckla Tamam.
Riksstyrelsen har haft en tydligare representation i Stockholm tack vare Navid
Kamyab som aktivt har pratat om Tamam i olika sammanhang och tillställningar
som ofta sker i Stockholm.
I slutet av 2018 blev Cecilia Cedlöf antagen till ett mentorskapsprogram för
Maktsalongen. Tamam blev även antagna till HEL hållbart engagemang och
ledarskap genom LSU som är en paraplyorganisation för ungdomsföreningar.
Båda dessa program kommer äga rum under hela 2019. Detta är vi väldigt glada
för och ser detta som viktig kompetensutveckling för riksstyrelsens fortsatta
arbete.
Vi har under 2018 haft kontinuerliga
styrelsemöten där vi tagit många beslut
och haft en god relation till Office för att
underlätta deras arbete. När det har
funnits tillfälle har riksstyrelsen närvarat
på lokala aktiviteter och nationella läger.
Riksstyrelsen har deltagit i workshops i
samband med Tamams kartläggning som
vi fick i uppdrag av DELMOS, ordförande
har deltagit i ett panelsamtal om ett
hållbart engagemang för unga nyanlända
tillsammans med Ensamkommandes
Förbund och Asylrättsstudenterna som
arrangerat av LSU och varit med under en
manifestation mot nedläggningen av
Kompassen i Lund.

Tamam riksstyrelse på visionshelg i
Stockholm!
På bilden från vänster syns Cecilia Cedlöf,
Jonatan Sundblad, Marie Grybäck, Navid
Kamyab och Natasha Wrang. Mehrnosh
Rabiei och Katarina Bäck saknas på bild.

Office:
anställda och praktikanter
Anställda

När detta skrivs inför årsmötet 2019 har Tamam fyra anställda på nationell nivå:
Louise Burenby som vikarierar för Sanna Asp, Tilde Dahl, Josefine Odqvist och
Naomi Runa. Dessutom arbetar Erik Rubaduka som en del av office men är
anställd av Tamam Lund.
Josefine arbetar som verksamhetsutvecklare med fokus på läxgrupperna i Lund
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och Malmö. Josefine stöttar
lokalföreningarna och läxgrupperna,
rekryterar frivilliga, ansvarar för
administration kopplat till
verksamheterna och arbetar med
kommunikation. Tjänsten
finansieras genom bidrag från
Skolverket.
Naomi är projektanställd och leder
projektet TIA Aktivitetsgrupper
Stockholm. Projektet startade
hösten 2017 och leddes tidigare av
Tanja Ljubisavljevic. Projektet
finansieras genom bidrag från
Stockholms Länsstyrelse för
insatser mot asylsökande. Projektet
syftar till att ge unga asylsökande
ett utökat kontaktnät och
handlingsutrymme genom
aktivitetsgrupper som upptäcker
Stockholm, skapar förutsättningar
för nya relationer och har roligt
tillsammans.

Office under introveckan i september 2018.

Tilde arbetar som organisationssekreterare för Tamam och Louise som
organisationsutvecklare. Louise vikarierar för Sanna under hennes
föräldraledighet. Dessa två tjänster finansieras främst genom
organisationsbidrag från MUCF.
Tilde började sin tjänst med oss i februari 2017 och hennes främsta uppgifter
handlar om:
●
●
●
●
●

ekonomi och budget för Tamam
medlemsrekrytering och medlemsadministration
arbeta med ansökningar, redovisningar och samordning av projekt
organisera nationella träffar/läger
stötta lokalföreningar och riksstyrelsen

Medan Louise/Sanna arbetar mer med utveckling av organisationen och dess
lokalföreningar:
●
●
●
●
●
●

skapa och leda utbildningar och workshops för medlemmar och styrelser
organisera nationella träffar/läger
rekrytering och handledning av praktikanter
arbeta med ansökningar
stötta lokalföreningar och ha regelbunden kontakt med dem
stötta medlemmar som vill starta olika typer av verksamhet
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Tamams anställda och praktikanter kallas office. Under året som gått har office
arbetat flitigt med att uppnå MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) krav på 5 lokalföreningar i 5 olika län samt ha minst 1000
medlemmar varav 60% av dessa ska vara under 26 år gamla. Detta lyckades vi
med tidigt under året. Det gäller inte endast att få medlemmar och
lokalföreningar utan också att stötta dem, underlätta deras arbete och ge dem
möjligheter till att utvecklas som lokalförening och som individer, vilket är en av
huvudsakliga uppgiften för våra anställda. Under 2018 har office även arbetat
med att utveckla olika typer av stöd
för lokalföreningar exempelvis olika
typer av material, mallstadgar,
utvecklat Tamams grundutbildning och
stöttat inför årsmötet. På nationellt
plan har office bland annat arbetat
med att utveckla utvärderingar av
Tamams verksamheter, stärka intern
kommunikation, utveckla projekt och
arbeta för ökad extern finansiering.
Tillsammans har alla våra anställda
under året arbetat väldigt bra och vi i
riksstyrelsen är mycket nöjda med
deras insats.
Louise och Josefine på Tamam Huset!

Praktikanter
Inför året 2018 var målet på både vår- och höstterminen att ha två praktikanter
i Lund och en praktikant på nationell nivå. Under våren 2018 hade dock Tamam
endast en praktikant i Lund på grund av sena avhopp. Under hösten arbetade
hela fyra praktikanter på Tamam två med fokus på verksamhetsutveckling i
Lund och en med fokus på verksamhetsutveckling i Göteborg samt en med fokus
på Tamams nationella utvecklingsarbete.
Praktikanterna vi har haft under året har gjort ett fantastiskt arbete och bidragit
otroligt mycket till lokalföreningarna i Lund och Göteborg liksom för Tamam som
nationell organisation! Praktikanterna har fått möjlighet att lära sig om hur en
ungdomsförening arbetar, hur Tamam arbetar med verksamhetsutveckling
liksom haft utrymme att driva egna projekt.
Praktikanterna har under 2018 bland annat genomfört en analys av
användningen av Tamams hemsida och nationella facebooksida, utvecklat en
kommunikationsplan, genomfört en kartläggning av hur medlemmar uppfattar
Tamams motto, genomfört fantastiska lovaktiviteter, arbetat med
bidragsansökningar, representerat Tamam, rekryterat nya medlemmar och varit
gruppledare. Dessutom har dem varit till stort stöd för våra anställda.
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Nätverk, samarbeten och påverkan
Tamam är aktiv i olika nätverk både genom vår nationella organisation och våra
lokalföreningar. Tamam är medlem i LSU och Forum som är en
paraplyorganisation för organisationer med social inriktning. Tamam är en del av
ett större samarbetsprojekt i Stockholm som leds av Forum (projektet beskrivs
närmare under projekt) och deltar regelbundet på nätverksträffar för att lära oss
av andra organisationer samt delar med oss av kunskap, utvecklar samarbeten
och gör Tamams röst hörd i olika sammanhang. En utmaning för Tamam är att
dessa organisationer och många av de nätverksträffar, utbildningar och
arrangemang som arrangeras inom civilsamhället sker i Stockholm och Tamams
huvudkontor ligger i Lund.
Tamam har under 2018 arbetat med
påverkan bland annat genom att uttala sig
i frågor som är viktiga för Tamam, deltagit
i manifestationer och demonstrationer.
Tamam har främst varit aktiv i frågor som
rör asylrätt genom att bland annat delta i
kampanjer inom rörelsen “Vi står inte ut
men vi slutar aldrig kämpa”,
uppmärksamma riksdagsvalet och
uppmuntra unga att rösta, delta på lokala
manifestationer med mera. En av Tamams
mest delade och spridda inlägg på
Facebook och Instagram var bilden till
höger som Tamam tog fram i samband
med att Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap skickade ut en broschyr till alla svenska hushåll. Inlägget på
Tamams egna sida nådde över 80 000 personer på facebook men spreds även
av många andra enskilda personer och aktörer som föreningar.

Kartläggning av Tamams motto
Under hösten genomfördes en kartläggning
av Tamams motto av Vilma Nyberg som
praktiserade på Tamam under
höstterminen. Kartläggningens syfte var att
förstå hur Tamams medlemmar uppfattade
mottot “Vänskap utan Gränser” och hur de
anser att Tamam arbetar efter sitt motto.
Resultatet presenterades i en längre rapport
och en sammanfattning som finns
tillgängligt på Tamams hemsida under fliken
Tamam 10 år. Kartläggningen bygde på
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intervjuer med 14 personer inom Tamam där anställda, nationellt
förtroendevalda, gruppledare och lokala styrelsemedlemmar intervjuades.
Kartläggningen visade att Tamams motto genomsyrar allt arbete på Tamam,
både på ett medvetet och ett omedvetet sätt. Kartläggningen visade också att
de som många aktiva inom Tamam har gemensamt är att de genom Tamam fått
både en viktig gemenskap och en plattform.

Projekt
Tamam har drivit flera olika projekt under 2018 som beskrivs närmare nedan.

Stockholm aktivitetsgrupper
I Stockholm har Tamam drivit projektet
Stockholm Aktivitetsgrupper som finansieras
av TIA-medel från Länsstyrelsen. TIA står för
tidiga insatser för asylsökande. Projektet
startade hösten 2017 och fortsatte under hela
2018. Syftet med projektet är att stärka unga
asylsökandes handlingsutrymme, nätverk och
självkänsla genom att göra aktiviteter runt om
Aktivitetsgrupper åker skridskor!
i Stockholm och skapa ett socialt
sammanhang. Inom projektet har en blandad
grupp och en tjejgrupp gjort olika aktiviteter och utflykter varje vecka.
Grupperna har gjort utflykter till olika delar av Stockholm, gått på museum och
olika typer av event, gjort aktiviteter som bio, bowling, skridskor och lagat mat
tillsammans och mycket annat! Projektet har letts av Tanja Ljubisavljeciv som
arbetat under hela 2018.
Grupperna har varit mycket uppskattade av alla de som är en del av projektet
och projektet har lyckats nå många unga asylsökande som genom projektet fått
möjlighet att lära känna nya vänner, fått ett breddat nätverk, fått besöka nya
platser och kunskap om sin nya hemstad.

Undersökning av ungas villkor i mindre orter
Tamam beviljades under hösten 2018 bidrag från
Delegation mot Segregation (Delmos) för att
genomföra en undersökning av ungas villkor i mindre
orter. Syftet var att kartlägga och förstå ungas behov
och villkor utifrån ungas egna upplevelser, tolkningar
och åsikter. Undersökningen fokuserade på unga i
mindre orter och genomfördes i Genarp, Dalby och
Veberöd i Lunds kommun samt Tranås kommun.
Undersökningen bestod av en kartläggning, en
behovsanalys och en plan för Tamams framtida
Utredare Irma Nilsson
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arbete. Dessa tre delar finns tillgängliga på Tamams hemsida tillsammans med
en sammanställning av projektets resultat. Undersökningen genomfördes genom
nulägesanalys, kartläggning av existerande verksamhet, enkät bland unga,
intervjuer med unga samt workshops med förtroendevalda inom Tamam.
Undersökningen leddes av Irma Nilsson som arbetade med undersökningen
mellan oktober 2018 och januari 2019.
Kartläggningen och behovsanalysen visade bland annat att det fanns ett tydligt
behov av att stärkas ungas levnadsvillkor, delaktighet och organisering på
mindre orter, och att behovet är särskilt stort hos nyanlända, utrikesfödda och
tjejer. Undersökningen pekade på att unga i de orter som undersöktes upplevde
att deras möjligheter såg annorlunda ut och var mer begränsade jämfört med
unga i större orter och städer. I samtliga områden som undersöktes upplevde
unga att det saknades fritidsaktiviteter och mötesplatser, att det var svårt att
lära känna nya vänner och att de inte hade möjligheter att påverka i den
utsträckning de skulle vilja.

Utveckla Tamams läxläsningsgrupper
Tamam har under 2018 arbetat med att stärka och utveckla vår läxverksamhet.
Under 2018 har lokalföreningar i Lund, Malmö och Stockholm drivit läxgrupper
för barn och unga med hjälp av frivilliga läxhjälpare.
Tamam har som nationell organisation stöttat dessa
verksamheter genom att anställa läxsamordnare/
verksamhetsutvecklare som arbetat med att stötta och
utveckla läxgrupperna. Arbetet har varit fokuserat på
att stärka lokalföreningarna rutiner kring
administration och trygghet, stötta kring rekrytering
och utbildning av frivilliga samt utveckla verksamheten
så att den kan nå fler unga. Arbetet har främst letts av
Josefine Odqvist som arbetat som
verksamhetsutvecklare med fokus på läxverksamhet i
Skåne.
Rekrytering på gång i Lund!

Samtalsgrupper om mänskliga rättigheter
Tamam har drivit ytterligare ett projekt i Stockholm - Samtalsgrupper om
mänskliga rättigheter. Projektet finansierades av medel för tidiga insatser för
asylsökande från Länsstyrelsen. Syftet med projektet var att stärka unga
asylsökandes kunskap om sina rättigheter genom samtalsgrupper som använde
ett material om praktiska rättigheter i Sverige. Projektet startade i januari men
avslutades i förtid i september på grund av att projektet inte nådde sina mål.
Under projektet spred Tamam information om samtalsgrupperna och
asylsökandes rättigheter men inga regelbundna samtalsgrupper startades under
projektets gång.
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Nationella träffar
Lägerhelg och årsmöte
I maj under strålande sol höll Tamam sitt nationella årsmöte och vårläger i
Torna-Hällestad utanför Lund. Runt 40 medlemmar samlades för att gå igenom
föregående år, välja in nya styrelsemedlemmar och ta beslut för 2018.
Under årsmötet röstades två motioner igenom som medlemmar tog fram under
ett motionstorg. Den ena motionen handlade om att uppmuntra lokalföreningar
att göra välgörenhetsprojekt och den andra om att Tamam ska verka för att vara
en bro mellan beslutafattare och unga. Tamam röstade även igenom en ny
presspolicy som stöd för hur Tamam och medlemmar ska möta media i olika
sammanhang.
På årsmötet röstades Cecilia Cedlöf in som ny ordförande för Tamam och Navid
Kamyab som ny ledamot. Andrea Smedberg, Marie Grybäck och Natasha Wrang
valdes in som ledamöter ytterligare ett år.

Bild från årsmötet 2018!
Helgen var full av skratt, lekar, övningar att titta i varandras ögon och leda
varandra med ögonbindel, spela kula, kort, dans och massa sol!

Höstlägret
Tamam fick bidrag från Stiftelsen Konung Gustafs 90-årsfond för att genomföra
ett utbildnings- och höstläger på tema ledarskap och att starta verksamheter.
Träffen arrangerades i november i Lomma och var även ett tillfälle för att fira
Tamam 10 år. Under helgen firades Tamams tioårsjubileum med en festmiddag
och dans på kvällen. Under helgen deltog medlemmar från Tamams alla
lokalföreningar, från Lund i söder till Stockholm i norr, och till och med
nystartade Mariestad!

13

Under helgen hölls workshops om att starta verksamheter, både lokalt och
nationellt. Workshopsen var inspirerade av Tamam Lunds projekt “Start-Up” och
under dessa diskuterades att starta Tamam verksamheter i Partille och Ydre, en
ny crikettgrupp, stallgrupp och massa andra bra idéer! En annan idé var att
anordna ett nationellt sommarläger utanför Skåne där medlemmar kunde få mer
inflytande för planerandet. På förfrågan startades även en Facebookgrupp för
alla medlemmar i Tamam där alla medlemmar kan vara i kontakt med varandra
mellan de nationella träffarna.
Helgen var även full av tävlingar bland annat en femkamp med festliga grener.
Och till kvällen hade lägrets festgrupp planerat årets roligaste tävlingar och
lekar!

Bild från höstlägret 2018!
Dessutom hölls även ett extrainsatt årsmöte för att välja in tre nya ledamöter!
Till styrelsen valdes Katarina Bäck, Mehrnosh Rabiei och Jonatan Sundblad som
en förstärkning till riksstyrelsen. Önskemål om det extrainsatta årsmöte kom
från riksstyrelsen som kände ett behov av några ytterligare ledamöter då endast
fem valdes in på det ordinarie årsmötet.

Ekonomi
Tamams ekonomi beskrivs ytterligare i Tamams årsredovisning och ekonomiska
berättelse för 2018.
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Årets resultat slutade på plus med 245 581 kr. Överskottet beror på att flera
projektbidrag betalades ut under 2018 men ska användas under 2019. Bortser
man från projektbidragen och projektens kostnader och enbart tittar på övriga
intäkter och kostnader så får Tamam ett underskott på ca 15 000 kronor.
Under 2018 har mindre pengar än tidigare år lagts på nationella träffar då färre
läger och nationella träffar anordnats, och mer pengar har lagts på
kontorsmaterial då office växt och det har behövts köpa in nya möbler och annat
till kontoret.
I Tamams budget fanns 35 000 kronor för Initiativpotten och av dessa har 34
443 kronor använts. Vi tycker det är jätteroligt att initiativpotten har använts
och sökts av så många! Alla Tamams lokalföreningar har fått bidrag för minst ett
initiativ! Några av de initiativ som fått bidrag ur potten är Tamam Tranås
Hjulfest, vinteravslutningar i Stockholm, aktiviteter med Tamam Göteborgs
språkcafé och Tamam Mariestads nystartade fotbollsgrupp!

Lokalföreningar
Tamams lokalföreningar är grunden för vår verksamhet, det är här
verksamheter och aktiviteter skapas och drivs, det är här nya vänskapsband
möjliggörs! Under 2018 bildades en ny lokalförening i Mariestad, och med den
inräknad har vi i dagsläget 7 lokalföreningar och 1 medlemsförening som alla har
utvecklats och blivit mer stabila under 2018.

Tamam Göteborg
Lokalföreningen i Göteborg har under 2018 fortsatt driva det uppskattade
språkcaféet på Älvstrandens bibliotek. Under året hölls 32 språkcaféer, med mål
att träffa vänner och tillsammans på ett kul
sätt öva på det svenska språket. Deltagare
har fikat, spelat spel och lekt lekar.

Bilder av Tamam Göteborgs styrelse och
valberedning!
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Under våren var Tamam Göteborg något mindre aktiv på grund av stor
omsättning av frivilliga. Föreningen blev desto mer aktiv efter sommaren då
föreningen fick en praktikant som kunde stötta styrelsen. Under hösten
arrangerades flera aktiviteter för medlemmar och deltagare på språkcaféet bland
annat bowling och spelkvällar.
2017 startades en fotbollsgrupp upp i Göteborg, tyvärr blev det inte så många
träffar under 2018. Det handlade både om svårigheter att finansiera gruppen
och brist på ledare. Däremot är de nu i planeringsfasen till att utveckla denna
grupp och ha regelbundna träningar 2019.
Tamam Göteborg avslutade året med dunder och brak genom att gå till Liseberg
och totalt deltog mer än 20 personer!

Tamam Lund
Tamam Lund är den lokalföreningen som är störst, både när det kommer till
medlemmar, aktiviteter och intäkter. Under året har Tamam Lund haft omkring
elva veckoaktiviteter med stor variation. Allt från läxläsning, simgrupper,
volleybollgrupp, fotboll till tjejgrupp har varit igång! Under hösten började
Tamam Lund ha öppet hus på tisdagar där medlemmar kunde komma och laga
mat ihop, spela spel, hänga eller få hjälp med läxor. Konceptet kallades Tamam
Tisdag.
I september startade Tamam Lund ett stort projekt: Start-Up! Projektet
beviljades bidrag från MUCFs projektbidrag och ska pågå fram till september
2019. Syftet är att stärka ungas ledarskap och stötta unga att starta och driva
egna verksamheter. Under hösten inleds projektet med att skapa nätverk för
projektet, ta fram metodmaterial och anordna workshops kring ledarskap för
unga. Erik Rubaduka är projektledare.

Till höger syns Erik, Louise och Tilde som arbetar inom Tamam Start-Up. Till
Vänster syns ett gäng Start-Up killar som laga Bolani!
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Tamam Lund hade flera mycket lyckades lovaktiviteter. Bland annat ett
sommarcafé och ett höstlov med bowling, kick-boxning och tacos! Tamam Lund
var dessutom med under Pridefestivalen, nationaldagsfirande i Genarp,
vinterfest tillsammans med andra föreningar, anordnade den årliga
Internationen under både våren och hösten och mycket mer!

Vilma, Tobias och Mariam gjorde sin praktik på Tamam HT18, här tillsammans
med Irma som genomförde kartläggningen om segregationen. Bilderna är från
Internationen när Tamam firade sitt 10-årsjubileum!

Tamam Malmö
Tamam Malmö fokuserar främst
på läxläsning och har under
2018 haft tre olika grupper.
Utöver läxgrupperna har Tamam
Malmö arrangerat
medlemsaktiviteter som
biobesök och infoträffar som
varit uppskattade och ett roligt
komplement till läxor och skola.
Tamam Malmös läxgrupper har
drivits på två olika fritidsgårdar
Delar av Malmös styrelse äter välförtjänt
samt en mer rörliga läxgrupp
taco-lunch efter styrelseutbildning!
för tjejer som främst lånat
lokaler av Mötesplats Otto i Malmö. Tamam Malmö har haft stöd genom Josefine
Odqvist som arbetat med att stötta läxverksamheten i Malmö. Styrelsen
genomförde Tamams interna styrelseutbildning, och kassören gick en utbildning
för att lära sig om föreningslivets ekonomiska arbete!
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Tamam Stockholm
Tamam Stockholm har utökat sin verksamhet under 2018 och har bland annat
drivit en promenadgrupp, en simgrupp och fotbollsträningar. Dessutom har det i
Stockholm funnits en aktivitetsgrupp och en tjejgrupp inom projektet TIA
Aktivitetsgrupper Stockholm.
Under hösten arrangerade styrelsen en mycket lyckad infoträff med många
deltagare då Tamams organisationsutvecklare besökte lokalföreningen och
pratade om Tamams arbete, värdegrund och normkritiska, ungdomsledda
arbetssätt! Många nya personer kom och började därefter delta i Stockholms
verksamhet!
Aktivitetsgruppen och tjejgruppen har hittat på mängder av roliga aktiviteter,
bowlat, klättrat, spelat minigolf och badat är några exempel!

Minigolf, klättring och infoträff med Tamam Stockholm!
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Tamam Tranås
Tamam Tranås ökade sitt medlemsantal kraftigt under året 2018, styrelsen gick
Tamams styrelseutbildning, höll extrainsatt årsmöte och startade upp flera nya
veckoverksamheter. Man utökade sina futsalsträningar till två tillfällen i veckan,
startade en cricket-grupp och började ha Tamam-kvällar för alla ungdomar på
ungdomsgården Epic varje söndag. Utöver dessa återkommande aktiviteter med
ett stort antal deltagare har lokalföreningen anordnat enstaka större event: en
populär Halloweenfest, samt en hjulfest i slutet av året.
Tamam Tranås deltog även i Tamams kartläggning gällande segregration!
Medlemmar och andra unga invånare i kommunen var med i en intervjustudie
och svarade på enkäter. Resultatet har varit till nytta för lokalföreningen då man
får ett tydligt bevis på behovet och efterfrågan av en ungdomsorganisation som
Tamam på mindre orter!

Bilder från Tamamkvällar och
futsal!

Tamam Uppsala
Tamam Uppsala har haft ett år med färre
regelbundna aktiviteter. Under våren
arrangerades regelbundna fotbollsträningar
och Tamam deltog i turneringar. Däremot
hände mycket kul under sommaren, då en rad
utflykter samt en fotbollsturnering
anordnades! Under hösten hade man ett
extrainsatt årsmöte med starkt fyllnadsval,
styrelsen började strukturera upp arbetet för
att kunna komma igång med regelbunden
fotbollsverksamhet igen till 2019!
Tamam Uppsala spelar fotboll under sommaren!
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Bilder från Uppsalas extrainsatta årsmöte!

Tamam Mariestad
I oktober månad startade en ny lokalförening i Mariestad! Personer som tidigare
varit aktiva i Tamam Stockholm och Uppsala och som nu flyttat till Mariestad,
saknade en ungdomsorganisation som Tamam! Ett konstituerande möte hölls
med hjälp av Office anställda, man hann starta en fotbollsgrupp och börja
planera för ett 2019!

Bild från när Mariestads styrelse och
medlemmar hade kick-off och bowlade!
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Tack allihopa för detta underbara år!
Tack till alla underbara medlemmar och frivilliga, tack alla ni som varit med och
förgyllt våra aktiviteter, tack till våra fantastiska anställda och praktikanter som
gör ett fantastiskt arbete och tack alla ni som stöttar vår verksamhet genom
gåvor, medlemskap, och finansiering! Tillsammans gör ni alla Tamam till den
underbara familj vi är!

Bild från höstlägret under en härlig höstpromenad!
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