Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen 2020
Under 2020 har styrelsen varit intakt och bestått av:
Daniel Söderhäll, Ordförande
Amanda Björkman, Vice Ordförande
Adnan Gündogdu, Kassör
Navid Kamyab, Ledamot
Habil Dursun, Ledamot
Mostafa Haidary, Ledamot
Extern Revisor: Jacob Strindlöv

Under 2020 har inga förändringar skett i styrelsen.
Styrelsemöten 2020
Under 2020 har vi haft 8st styrelsemöten varav merparten varit digitala pga av rådande
pandemiläge.
Året 2020 som helhet
För verksamheten har året varit en prövning då coronaviruset slog till på vårkanten och
har under hela 2020 hållit i sig med restriktioner mm som följd. Tamam Stockholm har
tidvis behövt pausa alla fysiska aktiviteter enligt riktlinjer från Tamam Riks samt från
Folkhälsomyndigheten. Vi har anpassat verksamheten och hållit digitala styrelsemöten
och även digitala aktiviteter för medlemmar.

Aktiviteter
-

-

-

-

Blandade simgruppen. Mostafa (ledamot i styrelsen) driver denna aktivitet och
hann hålla i några tillfällen innan pandemin startade i mars. Sen dess har
aktiviteten legat på paus.
Simgrupp tjejer. Madeleine (volontär) har drivit denna aktivitet som kom igång
jättebra med träffar varje vecka på kronobergsbadet fram tills pandemin kom.
Tjejkvällar Det har ändå lyckats arrangerats några spontana aktiviteter så som
nagelfixarkväll, filmvisning med snack samt ett par tjejkvällar.
Odlingscirkel. Kawtar en ungdom har startat en odlingscirkel med digitala träffar
där frön mm beställs och skickas hem till deltagare.
Sommarfest. Vi lyckades klämma in en fysisk sommarträff då restriktioner
lättade under sommaren så i juni träffades Tamam Stockholm med ca 20-30
deltagare och åt pizza på långholmen och spelade kubb.
Enstaka fysiska aktiviteter. Två unga medlemmar har ordnat en kanotaktivitet.
Naomi har ordnat med klätterkväll för blandad grupp.
Höst kick-off. Vi körde en höst kick-off med pizza och kubb på vårt orginalställe
nere på Långholmen
Badminton. Isabelle (volontär) startade igång badminton och hann köra ett par
träffar inna det pausades pga läget.
Södra sthlm filmfestival. Isabelle (volontär) gick med några medlemmar på
filmvisning.
Bowling. Styrelsen anordnade en bowlingkväll för medlemmar under hösten
med ca 15st deltagare.
Digitala träffar. Daniel (styrelsen) anordnade ckokladbollsbakning på zoom.
Netflixgrupp. En ung medlem har startat och drivit en netflixgrupp digitalt där de
gemensamt har sett en film för att sen fördjupa med diskussion om filmens
innehåll.
Community träffar. Onsdagar på community träffarna har både medlemmar i
Stockholm samt styrelsen varit med på olika tillfällen.

Medlemmar
Totalt hads Stockholm 103 st medlemmar 2020 varav 74st var mellan 6-25 år.
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