Verksamhetsberättelse 2018
Tamam Malmö
Inledning
Styrelsen har under det gångna året haft fokus på att skapa stabilitet inom föreningen samt att
rekrytera fler volontärer för att kunna bedriva fler verksamheter. Främst har fokus varit på att
starta upp fler läxhjäLpsgrupper eftersom vi upplevt att det finns ett behov av det i Malmö
samt att det varit en väldigt givande och uppskattad verksamhet. Tamam Malmö har 2018
bedrivit läxhjälpsgrupper samt en stallgrupp.

Organisation
- Ordförande: Amanda Sellers
- Vice Ordförande: Kim Rubertsson
- Kassör: Serena Cassel
- Ledamöter: Jessica Löfvendahl och Elina Benson
- Suppleant: Martin Johansson
- Föreningens firmatecknare: Amanda Sellers och Serena Cassel
- Revisor: Karin Gréen

Medlemmar
Under 2018 hade Tamam Malmö 100 medlemmar, varav 66 ungdomsmedlemmar mellan
6-25 år. Under 2017 hade Tamam Malmö 113 medlemmar, varav 89 ungdomsmedlemmar
mellan 6-25 år. Under 2016 hade Tamam Malmö 130 medlemmar, varav 104
ungdomsmedlemmar mellan 6-25 år.

Ekonomi
Tamams verksamhet finansieras främst av bidrag till barn- och ungdomsorganisationer som
delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tamam Malmö får i sin tur
bidrag via Tamam Riks som betalar ut pengar baserat på medlemsantal från tidigare år.
Redovisning av kostnader för verksamheten samt hur pengarna har fördelats återfinns i
årsredovisningen för 2018.

Regelbunden verksamhet
Tamam Malmö har framförallt fokuserat på att bedriva läxhjälp under det gångna året. I
början av året hade vi en läxhjälpsgrupp på Mötesplats Otto men har nu flyttat till att istället
bedriva läxhjälp på café. Gruppen träffas en gång i veckan och genom det har vi kunnat stötta
gruppen med deras skolgång vilket har varit väldigt uppskattat.

Vi har även arbetat mycket med att försöka starta upp nya läxhjälpsgrupper och hoppas därför
kunna sätta igång på riktigt med läxhjälp på ett hvb-hem samt på en fritidsgård i det nya året.

Övrig verksamhet
Stallgruppen var vår helt nya grupp som startade söndag vecka 15. Varje söndag åkte Tamam
till Klagshamns ryttarförening med ca 10 tjejer. 3 av tjejerna kommer från vår egna läxhjälp
på Mötesplats Otto, och resterande är tjejer som vi nått ut till genom Mötesplats Ottos
tjejgrupp. Stallgruppen var igång under våren av 2018 och blev mycket lyckad och
uppskattad. Tyvärr blev det inget förlängt samarbete med ridskolan efter sommaruppehållet
eftersom de själva inte hade ansökt om mer bidrag.
Vi har även bedrivit lovaktiviteter med läxhjälpsgruppen. På höstlovet var vi och bowlade
med gruppen och åt mat tillsammans efteråt. Det var en jättelyckad kväll!

Medlems- och volontärvård
Under det gångna året har ett stort fokus legat på att rekrytera fler volontärer så att vi skulle
kunna starta upp nya läxhjälpsgrupper. Vi har därför haft en informationsträff, satt upp
posters, varit på mässor samt lagt ut annonser på volontärbyrån. Rekryteringen fungerat
väldigt bra och vi har fått stöd från office med intervjuer. Vi bjöd även in till en volontärträff
innan jul då vi bjöd på fika. Vi ser fram emot att starta det nya året med ett nytt gäng
volontärer!

Samarbete
Vi har haft ett bra samarbete med Mötesplats Otto dels genom att deltagare därifrån varit med
i stallgruppen men även genom att vi fått låna deras lokaler till läxhjälp. Dessvärre så har vi
inte längre något samarbete med Mötesplats Otto på grund av att stallgruppen inte längre är
aktiv, samt att tjejerna i den aktiva läxhjälpsgruppen upplevde stämningen som lite för livlig
och olämplig för att bedriva läxhjälp. Vi har dessutom samarbetat med Klagshamns
ryttarförening när vi hade stallgruppen men tyvärr blev det inget fortsatt samarbete.

Slutord
Tamam Malmö har under 2018 framförallt fokuserat på att behålla läxhjälpsgruppen vi har
samt att rektrytera nya volontärer för att kunna starta upp nya läxhjälpsgrupper.
Förhoppningsvis kommer de här verksamheterna kunna utvecklas ytterligare i det kommande
året!

Tack till

Stort tack till alla volontärer som gjort våra verksamheter möjliga! Vi vill även rikta ett tack
till office för allt stöd vi fått vilket har underlättat vårt styrelsearbete.
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