Verksamhetsplan 2021
Tamam Uppsala

Övergripande mål
Vi i Tamam Uppsala vill stärka ungdomars roll i samhället. Hjälpa dom att själva
kunna ta ansvar och organisera olika aktiviteter för andra unga. Detta ska göras
på ett roligt och lärorikt sätt så att flera ska vilja engagera sig och därmed få
tillgång till verktyg för att klara andra saker i framtiden. Vi vill även att våra
medlemmar ska få ta del av roliga, intressanta och lärorika aktiviteter så att vi
alla ska kunna ha någonstans att vara på och därmed alltid känna gemenskap
och samhörighet. Pga covid-19 kan det möjligtvis bli så att Tamam Uppsala
under 2021 behöver hitta nya lösningar för att detta ska vara möjligt på bästa
sätt!
År 2020 styrelse har beslutat att avgå och kommer därför lämna över till en ny
styrelse på årsmötet 2021. Vi hoppas att den nya styrelsen kommer att trivas
och bidra med sitt nya engagemang så att Tamam Uppsala kan fortsätta vara en
rolig och spännande förening! Denna verksamhetsplan 2021 blir därför ett stöd
för nya styrelsen att ta beslut utifrån.

Regelbunden verksamhet
Vi har regelbundna fotbollsträningar som vi vill fortsätta med, men det är såklart
oklart i nuläget om det är möjligt. Läxhjälp är något som vi anser vara viktigt för
våra unga medlemmar, och som många medlemmar själva uttrycker att de vill
ha, då de kan få möjlighet att träffas och även studera och därmed lära sig. I
detta kan det finnas en möjlighet att anordna online.

Mål:
Vi vill stärka och utveckla den befintliga verksamhet och skapa nya
verksamheter.

Projektburen verksamhet
Tamam Uppsala får under våren 2021 extra satsning av Tamam Office för att
anordna corona-säkra och roliga, fysiska aktiviteter utomhus för ett få antal
deltagare. Detta leds av anställd på Office samt Start Up-ledare Ramazan Norozi.

Mål:
Vi ska ha löpande aktiviteter med speciell satsning från Office i samarbete med
Start Up-ledare och nya styrelsen. Många roliga unika aktiviteter samt få igång
minst 1 regelbunden aktivitet under 2021.

Medlems- och volontärvård
Vi vill vara lyhörda till våra medlemmar att ge oss tips på vad de vill göra under
året och så får de vara med under planeringen och hjälpa till.
Just nu har vi inga aktiva volontärer så därav är det mycket viktigt att värva nya
då det är dom som håller igång organisationen. Om vi eventuellt kan återinföra
läxhjälp så kommer fler volontärer behövs, men för tillfället fokuserar vi på att få
igång verksamheter genom styrelsen & Office & Start Up-ledare,

Mål:
Styrelsen ska försöka rekrytera och behålla fler volontärer för eventuellt nya
aktiviteter.

Rekrytering volontärer och medlemmar
Vi rekryterar medlemmar via våra aktiviteter, men även på sociala medier och
volontärbyrån. Detta behövs för vi ska kunna utöka verksamheten och den ska
överleva. Detta år fokuserar vi på att att värva medlemmar genom att ordna
aktiviteter!

Mål:
Styrelsen ska skapa annonser och sprida på sociala medier/volontärbyrån, men
även på våra aktiviteter.

Ekonomi
Vi vill spendera pengar på sådant som våra medlemmar tycker är kul och har
nytta av. Vi vill även säkerställa att föreningen har god ekonomi och kan
finansiera verksamheter och andra aktiviteter. Detta får vi hjälp av under 2021
med hjälp av Tamam Office’s satsning och bidrag från Uppsala Kommun.

Mål:
Att spendera vår budget på både återkommande och unika aktiviteter.

Utbildning
Den nya styrelsen ska gå Tamams styrelseutbildning med anställda från kansliet.

Mål:
Eventuellt försöka lokalisera möjligheter till att anordna andra utbildningar för
aktiva inom föreningen.

Samarbete
Vi i Tamam har ett samarbete med NBV som vi varit mycket nöjda med, men
eftersom vi eventuellt inte kan vara där pga covid-19 behöver Tamam Uppsala
hitta nya samarbetspartners under 2021.

Mål:
Styrelsen ska fortsätta att vårda relationerna med befintliga samarbetspartners
NBV. Styrelsen ska arbeta för att i högre utsträckning samarbeta mer med andra
ungdomsorganisationer som arbetar med liknande verksamheter/har liknande
värderingar som Tamam

Slutord
Med detta sagt ser Tamam Uppsala mycket fram emot verksamhetsåret 2021 och
tror att det kommer bli ett bra och givande år med ny kraft och nya tag!

