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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021

Detta dokumentet utgör verksamhetsberättelsen om Tamam Malmös verksamhetsår

2020-2021.

Inledning
Verksamhetsåret räknas från årsmöte till årsmöte. Denna verksamhetsberättelse gäller därmed

året som har gått från föreningens årsmöte i 2020, lördag den 21:e mars 2020, till föreningens

årsmöte i 2021, lördag den 10:e april 2021.

Om föreningen

Tamam Malmö är en lokal förening i Malmö under riksorganisationen Tamam. Föreningen är

driven av samma vision och arbetar efter samma mission som riksorganisationen - Tamams

vision och mission kan ses här: http://tamam.se/om/) - men har egna stadgar, ledamöter,

volontärer, aktiviteter och verksamheter.

Om verksamhetsåret i stora drag

Verksamhetsåret 2020-2021 har varit ett utmanande år för föreningen. Detta på grund av

rådande situation med corona-virusets spridning i Sverige. Av denna anledning har föreningen

haft låg aktivitet och låga medlemstal. Föreningen har dock också uppnått positiva saker som

tex att genomföra ett vällyckat kick-off och fått in nya ledamöter till styrelsen.

Begränsningar: Covid-19-pandemins påverkning av föreningens arbete

Året började precis då Covid-19-pandemin började sprida sig kraftigt i Sverige och dödsfallen

orsakade av detta ökade våldsamt. Under våren och första delen av somran var situationen

kritisk och för att minska smittspridningen satta regeringen in restriktioner för vart och med hur

många man kunde träffas. Under sommaren blev situationen bättre och under juli, augusti och

september lättades restriktionerna. Sen under sen-hösten ökades smitten och dödsfallen igen

och från mitten av oktober till slutet av februari var situationen lika kritisk som under våren och

restriktionerna skärptes igen.

Källa: SVTs data över spridningen av coronaviruset. Se diagrammet “Utveckling av dödsfall över

tid”:

http://tamam.se/om/


Länk: https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/

Rådanden pandemin har i högsta grad påverkat föreningens arbete. Dels på ett praktisk sätt då

restriktionerna har satt begränsningar på våra möjligheter för att skapa mötesplatser, aktiviteter

och verksamheter för våra medlemmar. Dessa begränsningar har också haft negativ effekt på

villkoren för vårt samarbete internt i styrelsen då vi inte har kunnat träffats fysiskt utan har

behövt genomföra alla möten digitalt. Pandemin har också på ett mentalt sätt påverkat

föreningen. Detta då effekten av just dessa begränsningar har haft negativ effekt på de flesta.s

psykiska mående. Många har upplevt ett sämre humör än vanligt som effekt av att vara

begränsat och många har även varit drabbade av andra negativa effekter av pandemin som tex

ångest och psykisk stress. Vi har under året sett att detta - pandemins negativa påverkan på den

mentala hälsa - har haft negativ effekt på ledamöter och volontärers möjlighet för att engagera

sig i föreningsarbetet, såväl som för medlemmarnas möjligheter för att engagera sig i föreningen

i stort.

Tillgångar: uppskattat kick-off-event och nya ledamöter till styrelsen

Också positiva saker har hänt i föreningen under året. I mitten av oktober genomfördes i

samband med Tamam Lund en gemensam kick-off av höstterminen där vi bjöd medlemmar på

laserdome och middag. Eventet hade stor intresse bland medlemmar och blev en stor succes.

Under vintern hade vi även ett extrainsatt årsmöte där två nya styrelseledamöter valdes in.

Bilder från kick-off-eventet:

https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/


Ny styrelse invalt efter extrainsatta årsmötet:



Organisation

I verksamhetsåret 2020-2021 (2020.03.21 - 2021.04.09) har styrelsen haft två olika

sammansättningar. Detta då vi föreningen i december 2020 genomförde ett extrainsatt årsmöte

som ändrade den ursprungliga sammansättning.

Styrelsens sammansättning från årsmötet 2020.03.12 och fram till extrainsatta årsmöte

2020.12.07:

Ordförande Mie Holm Christensen

Kassör Anela Hadžiomerović
Ledamot Janinne Cataldo

Ledamot Kalle Johansson

Ledamot Kornelia Grönvall



Suppleant Kadriye Kama

Firmatecknare: Mie Holm Christensen

Anela Hadžiomerović

Revisor Serena Cassel som ordinarie revisor med stöd av supplerande revisor

Karin Gréen

Styrelsens sammansättning från extrainsatta årsmötet 2020.12.07 och fram till årsmötet

2021.04.10:

Ordförande Mie Holm Christensen

Kassör Abdullah Marwan Yusuf

Ledamot Anela Hadžiomerović
Ledamot Kalle Johansson

Ledamot Kornelia Grönvall

Ledamot Muhammad Ali

Suppleant Kadriye Kama

Firmatecknare: Mie Holm Christensen

Abdullah Marwan Yusuf

Kalle Johansson

Revisor Silvia Maria Afreixo Pires

Medlemmar
Föreningens medlemsantal mäts per kalenderår och vanligtvis anges ett verksamhets års

medlemsantal därför per slutet av december månad inom det gällande verksamhetsår. Tamam

Malmö hade per 31:e december 2020 totalt 78 medlemmar varav 54 var unga mellan 6-25 år.

För jämförelse hade föreningen:

I 2019: 124 medlemmar varav 96 åldern 6-25 år

I 2018: 100 medlemmar varav 66 i åldern 6-25 år

I 2017: 113 medlemmar varav 89 i åldern 6-25 år

I 2016: 130 medlemmar varav 104 i åldern 6-25 år

Föreningen har därmed i verksamhetsåret 2020-2021 haft det lägsta medlemsantal på minst

fem år.



Minskningen på antal medlemmar kan bero på att vi inte haft möjligheten att träffas fysisk och

genomföra aktiviteter som vi hade tänkt oss. Detta även påverkat våra planer för att förbättra

medlems- och volöntärvården och dessvärre har vi inte haft några medlemsträffar.

Ekonomi
Tamams verksamhet finansieras främst av bidrag till barn- och ungdomsorganisationer som

delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Detta bidrag fördelas

efterföljande ut av Tamam Office till Tamams lokalföreningar, denna fördelning baserat på

antalet av ungdomsmedlemmar den enskilda lokalföreningen hade under verksamhetsåret två

år bakut.

Bidraget till Tamam Malmös verksamhetsår 2020-2021 är därmed baserat på antalet av

ungdomsmedlemmar under verksamhetsåret 2019-2020. Redovisning av kostnader för

verksamheten samt hur pengarna har fördelats återfinns i årsredovisningen för 2020.

Våra verksamheter
Rådande pandemin har även påverkat våra verksamheter hårt, vilket har gjort att gjorde att

föreningen enbart har haft möjlighet att driva 1 regelbunden verksamhet under

verksamhetsåret 2020-2021: läxhjälpsgruppen Orkanen.

Våren och hösten 2020

Tidigt på våren blev Läxhjälpsgruppen Rörsjöns Fritidsgård nedlagt eftersom att den inte riktigt

kom igång. Däremot fortsätta Läxhjälpsgruppen Orkanen (tid. Läxhjälpsgruppen Otto) sin

verksamhet och en ny verksamhet, Läxhjälp på ett HVB-boende för ensamkommande, startades

upp. Under hösten försökte vi att starta upp läxhjälpsgruppen Rörsjöns Fritidsgård igen, då med

lokal på Entré i Värnhem, men detta blev aldrig av på grund av pandemin. Läxhjälpsgruppen

Orkanen fortsätta även under hösten, detta genom att träffas dels i små grupper fysiskt eller på

digitala möten på Zoom. Läxhjälpsgruppen på boendet las ner på grund av pandemin.

Våren 2021

Läxhjälpsgruppen Orkanen fortsätta sin verksamhet med regelbundna träffar, antingen fysiska i

små grupper eller digitalt via Zoom.

Status på verksamhetsplan

På grund av de negativa effekterna av rådande pandemin har Tamam Malmö inte haft resurser

till att genomföra de visioner för föreningen som skrevs in i verksamhetsplanen för året. Vi i




