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Hej lokalstyrelse! Dags att besöka 
era verksamheter!

I början av varje termin behöver ni i styrelsen besöka föreningens olika 
verksamheter. Det är för att de ska lära känna er och ni dem, men också för 
att säkerställa att Tamams verksamheter fungerar bra! Det här är en 
checklista som beskriver vad ni ska tänka på att ta upp när ni 
besöker era verksamheter. Syftet är att deltagarna och gruppledare har 
koll på Tamam, är medlemmar i Tamam och vet vart de ska vända sig om 
de behöver hjälp. Framför allt är det viktigt att vi pratar om vårt motto och 
ser till att alla jobbar med mångfald, normkritik och öppenhet i våra grupper 
så att vi lever upp till vår vision och mission! Alla ska känna sig välkomna 
och kunna delta i Tamams aktiviteter! 

1. Presentera er!
2. Berätta om Tamam och förklara vad en förening är. 
- Religiöst och partipolitiskt fristående.
- Ungdomsorganisation. Icke vinstdrivande. 
- Medlemmarna bestämmer. Finns i sju städer. 
- Skapar aktiviteter för unga och gör så att unga kan påverka 

samhället. 
- Gratis att vara medlem! Gratis aktiviteter!
- Vänskap Utan Gränser! 

3. Berätta om vårt motto och förklara hur de kan tänka för att 
skapa en aktivitet som möjliggör nya vänskapsband. 
4. Fråga om de behöver hjälp med att ta fram riktlinjer eller regler 
för sin grupp. Tex. att alla kommer i tid, hjälps åt att städa etc.
5. Påminn om att de kan söka pengar för att göra roliga grejer. 6. 
Berätta om Tamams andra aktiviteter och att de kan starta nya 
grupper. Kanske är någon intresserad av ett  styrelseuppdrag!
7. Visa våra plattformar (hemsida, sociala medier).
8. Prata om medlemskap (igen!). Hjälp alla som inte är 
medlemmar att bli medlemmar. 

Yay!! Heja er! Ni är bäst!!


