Motivering styrelsekandidater Tamam Lund.
Valberedning: Arifa Muhebbi och Anton Silverbern

Zena Kilani
Zena är en universitetsstudent som pluggar sociologi och har stort intresse för sociala frågor
sedan ung ålder. Zena har nyligen blivit medlem i Tamam men hon har tidigare varit aktiv
inom andra föreningar bland annat Röda Korset vilket har gett henne värdefulla kunskaper.
Zena är väldigt intresserad av ordföranderollen då hon har tidigare ledarskapsutbildningar,
exempelvis har hon varit aktivitetsledare för en kampsport grupp. Zena hoppas att hennes
engagemang i styrelsen kommer bidra till något bra för ungdomar i samhället, samtidigt som
hon utvecklas som person. Valberedningen tycker att Zena är en lämplig kandidat för
ordföranderollen inom styrelsen eftersom hon är en driven person med höga ambitioner.
Dessutom har hon stort intresse för sociala frågor samt ledarskapserfarenheter som kan vara
värdefulla för ordförande tjänsten.
Hazar Ayyash
Hazar har varit med i Tamam under en längre tid även aktiv inom projektet Start up. Hon
driver idag tillsammans med några andra Tamam Lunds tjejgrupp som brukar träffas i
Tamamhuset för olika aktivitet. Hazar har inte tidigare varit med i styrelsen men har ett stort
intresse för att lära sig mer. Hazar ser sig själv inom rollen som aktivitetsledare, att skapa och
driva aktiviteter för unga i hennes närhet är något som hon tycker är kul och hon ser att
många i hennes närvaro vill vara men inte riktigt vågar tar steget. Hazar hoppas att under
styrelsetiden kunna lära känna fler människor och träffa nya vänner samt göra kul aktiviteter
ihop. Valberedningen tycker att Hazars energi och kompetens är precis vad Tamams styrelse
behöver för att kunna locka fler medlemmar till Tamam och kunna bedriva roliga aktiviteter.
Erfam Laiq
Erfam har en lång erfarenhet som medlem och deltagare på Tamams aktiviteter. Han är även
gruppledare för Tamam Lunds volleybollgrupp och har varit det under en längre tid, något
han tycker är kul. Erfam tycker om det Tamam står för och tycker det är kul att lära känna
nya människor och få nya vänner. Valberedningen tror att Erfams erfarenhet som gruppledare
kan vara en viktig kompetens att ha i styrelsen under året 2021-2022 för att kunna kickstarta
igång mer verksamhet i Lund.
Cavide Cihangir
Cavide har tidigare varit med i Tamam och varit aktiv inom simgruppen. Nu jobbar hon på
Eos cares. Cavide är driven och intresserad av att få igång mer verksamhet inom Tamam
Lund. Valberedningen tror att Cavide kan vara ett bra tillskott till styrelsen då hon har tidigare
erfarenhet av Tamam och att engagera sig ideellt. Vi tror att hon kan bidra med erfarenhet och
en härlig energi till den nya styrelsen.

