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Motivering för nominering under verksamhetsår 2020
Valberedningens nomineringar baseras på hur väl valberedningen anser att deras kunskap,
erfarenheter och egenskaper kompletterar varandra.
Mohammed, Mostafa, Navid, Daniel, Felicia, Adnan och Jacob går för omval då arbetet
har skötts väldigt väl under året. Vi är glada för ett så stort fortsatt engagemang, det är
värdefullt att folk sitter kvar för att kunna behålla kunskap inom föreningen!
Amanda Björkman: Valberedningen väljer att nominera Amanda Björkman som Vice
Ordförande till Tamam Stockholms Styrelse inför verksamhetsåret 2020. Amanda har ett
stort intresse för samhällsfrågor och studerar sin sista termin på Maastricht Universitet i
Nederländerna. Hennes utbildning har försett henne med verktyg och kunskap om vad som
krävs för att skapa ett solidariskt, humant och jämställt samhälle. Hon ser detta som en
värdefull kunskap hon kommer kunna bidra med för att vidareutveckla Tamams förening och
olika aktiviteter i Stockholm. Amanda har även tidigare erfarenheter från ideellt arbete.
Amanda brinner för Tamams värderingar och vision om ett gränslöst samhälle där vi möter
varandra med respekt.
Habil Dursun Valberedningen väljer att nominera Habil Dursun som Ledamot till Tamam
Stockholms Styrelse inför verksamhetsåret 2020, eftersom han väldigt gärna vill engagera
sig i aktiviteter. Habil vill gärna driva olika aktiviteter, som fotbollsgrupp och läxhjälp. Han har
varit fotbollsspelare på hög nivå och agerat läxhjälpare volontärt på en gymnasieskola i
Turkiet. Han har även eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Habil vill växa som individ
och vara med och skapa ett bättre samhälle för ungdomar. Han har god koll på tamams
arbete och värderingar. Habil tycker att de arbete tamam bedriver är det viktigaste
man kan göra för att skapa ett samhälle för alla.
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