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Inledning
Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda år för alla. Men i början anordnade
Tamam Uppsala som vanligt aktiviteter för ungdomar, bland annat fotboll och
läxhjälp. Trots motgångar är vi nöjda och glada över det här året som blivit så bra
som de kunnat utifrån förutsättningarna.

Organisation
Styrelsen bestod av
Nadia Saraj (ordförande)
Naro Batmanian (Kassör)
Farhad Ghasemi (ledamot)
Esmat Jafari (ledamot)
Hiam Alkadri (ledamot)
Mohammed Reza Mohammadi (ledamot)
Mustafa Khavari (ledamot)
Ali Khan Hassanzadeh (ledamot)

Föreningens firmatecknare
Nadia Saraj
Naro Batmanian

Föreningens revisor
Sigrid Svensson

Medlemmar
Tamam Uppsala lyckades ej värva så stort antal medlemmar under 2020 pga
Covid-19 men får medlemsbidrag baserat på medlemsantalet 2019. 2019 hade 105
medlemmar inom åldersgruppen 6-25, totalt antal medlemmar under 2019 var 115.

Ekonomi
För antal medlemmar fick Tamam Uppsala 7 141 kr i bidrag från Tamam Riks.



Verksamheter 2020

Bild från Tamam Uppsalas årsmöte i februari 2020



Tamam Start Up
Styrelsen deltog i Tamam Office satsning Start Up under Februari-Mars där hela styrelsen &

en antal medlemmar fick gå utbildning i ledarskap, normkritik och hur  grupper kan
arrangera aktiviteter på bästa sätt. Dessa bestod av 3 tillfällen - 1 utbildnings-workshop och

2 planeringsworkshops. Utifrån detta så anordnade styrelsen 2 tillfällen av kombinerad
matlagning och läxhjälp i samarbete med NBV där Tamam Uppsala fick hålla aktiviteten.
Det planerades utflykter och andra roliga aktiviteter men som tyvärr aldrig fick realiseras

pga pandemin som utbröt i Mars 2020 då styrelsen beslöt att ställa in all verksamhet i
Uppsala, inklusive fotbollen.



Fotboll
Tamam Uppsala hade fotbollsträningar varje fredag i början av året fram tills Covid-19
pandemin började.

Online aktiviteter & Corona
Styrelsen höll därför 2 online-aktiviteter - en filmkväll då vi tittade på film tillsammans via
Zoom och en aktivitet där vi tränade tillsammans.
En deltagare i Start Up och medlem Tamam Uppsala, Ramazan Norozi, fortsatte arrangera
och delta i online-aktiviteter med träning varje söndag för alla medlemmar i Tamam.

Han deltog även i Start Up Nationellt läger i Oktober i Malmö samt Tamam Office’s
Corona-utbildning för att kunna hålla säkra fysiska aktiviteter i corona-tider och började
sedan dra igång fotbollen i Tiuandaskolans gymnastiksal under Oktober-November, men
som sedan fick ställas in pga skärpta rekommendationer från Uppsala Kommun.

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

Rekrytering volontärer och medlemmar
Tamam Uppsalas 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 online-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
Uppsala!
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