Verksamhetsberättelse 2020

Tamam Tranås

Ordförande har ordet
Verksamhetsåret 2020 började som ett vanligt, spännande år för Tamam Tranås
men blev ett annorlunda år för alla. Men i början anordnade Tamam Tranås som
vanligt aktiviteter för ungdomar, bland annat Tamam-kvällar och futsal. Trots
motgångar är vi nöjda och glada över det här året som blivit så bra som de kunnat
utifrån förutsättningarna.
Som ordförande i Tamam Tranås vill jag rikta ett stort tack till alla medlemmar och
ledare som haft tålamod i dessa svåra tider och hoppas att verksamhetsåret 2021
blir ett bättre och mer händelserikt år för Tamam Tranås!

Evelina Olsson, Ordförande Tamam Tranås

Verksamheter 2020
Futsal

Tamam Tranås hade under Januari-Februari-Mars 2020 futsalträningar ett antal gånger med
mellan 20-35 medlemmar som deltog per tillfälle. Detta avbröts i Mars pga covid-19.

Tamamkvällar
Under Januari-Februari-Mars 2020 hade Tamam Tranås Tamamkvällar där vi har hyrde Epic
fritidsgård varannan söndagkväll där vi bjöd på fika och vi spelade spel, FIFA,Just dance,
pingis med mera.
En av dessa kvällar var en förslagskväll där medlemmar kunde komma med förslag på vad
vi skulle ha för aktiviteter. Dessutom började vi planera för Nowrouz-fest men som tyvärr
ställdes in pga covid-19.

Corona & Kick-off aktiviteter
Den 15e Mars beslutade styrelsen att ställa in alla fortsatta aktiviteter i Tamam Tranås pga
covid-19. Alla aktiviteter har därför tillsvidare varit på paus i Tranås under 2020.
Under hösten såg det ljusare ut, då Styrelsen blev involverad av Tamam Office att under
Oktober sätta igång med en kick-off aktivitet och att planera en stor Lucia-fest.
Dialog fördes mellan Tranås Styrelse och verksamhetsutvecklare på Tamam Office under
Oktober-November, men dessa planer fick sedan fick ställas in pga skärpta
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Årsmöte Digitalt 13:e December

Den 13 December hade vi årsmöte digitalt med Tamam Tranås där föregående års styrelse
presenterade vilka aktiviteter vi haft 2019 och hur ekonomin var. Styrelse valdes in för
resterande verksamhetsår.

Sammanfattning
Tamam Tranås är såklart ledsna att det inte varit möjligt att anordna fler aktiviteter under
detta året men är ändå nöjda att åtminstone några få aktiviteter kunnat genomföras. Vi
blickar framåt och hoppas att verksamhetsåret 2021 kommer bli ett roligare år!

Rekrytering volontärer och medlemmar
Tamam Tranås styrelsemedlemmar har inte kunnat vara drivande i rekryteringen av
medlemmar och inte kunna använda sina aktiviteter och träffar för att rekrytera flera
medlemmar pga covid-19.

Slutord
Tamam Uppsala är såklart ledsna att det inte varit möjligt att anordna fler aktiviteter under
detta året men är ändå nöjda att åtminstone några få aktiviteter kunnat genomföras. Pga av
olika anledningar har samtliga ledamöter i styrelsen beslutat av avgå under årsmötet 2021
och lämna vidare till nya ledamöter. Vi hoppas att verksamhetsåret 2021 kommer bli ett
roligare år och att den tillträdande styrelsen kommer ha en fantastisk tid i Tamam Tranås!

