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Övergripande mål
Tamam Tranås vill fortsätta driva sin futsalverksamhet och Tamamkvällar, och
jobba för att öka antalet medlemmar, men har i nuläget Mars 2021 valt att inte
driva verksamhet pga av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
under coivid-19. Dock faller verksamheten under regeringens uppmaning att
fortsätta hålla igång föreningsverksamheter för målgrupper födda 2002 eller senare
så det finns i skrivande stund möjlighet för Tamam Tranås att sätta igång sina
verksamheter igen utifrån Tamams nationella riktlinjer under 2021 i regi av den nya
styrelsen.

Regelbunden verksamhet
Tamam Tranås vill fortsätta driva sin futsalverksamhet och anser att det detta är en
jätteviktig verksamhet för många medlemmar i föreningen, men kan dessvärre inte
i nuläget driva denna verksamhet. Tamam Tranås hoppas att situationen lättar upp
kommande verksamhetsår 2021 och att det kommer finnas möjlighet att driva
igång futsalverksamhet eller annan sport-verksamhet i Tranås.

Projektburen verksamhet
Tamam Tranås har möjlighet att i samarbete med Tamam Office ordna exempelvis
ett litet sommarläger, en utflykt med tältning eller annat utomhus.

Medlems- och ledarvård
Tamam Tranås vill gärna fortsätta anordna enstaka aktiviteter såsom sport,
Tamamkvällar och annat för att samla alla medlemmar och skapa gemenskap i
föreningen. Den tillträdande styrelse får se hur läget utvecklar sig under kommande
år.

Rekrytering ledare och medlemmar
Medlemmarna är det viktigaste i Tamam, utan medlem, inget Tamam! Tamam
Tranås satsar sitt krut på att värva medlemmar under 2021.



Ekonomi
Pengar till aktiviteter finns sparade från 2020 och kan användas under 2021.

Utbildning
Tamams grundutbildning samt styrelseutbildning kommer att hållas under 2021 för
nya medlemmar samt nya styrelsemedlemmar.

Avslutningsvis
Med detta sagt ser Tamam Tranås mycket fram emot 2021 och hoppas på ett bättre
år än 2020 med ökat engagemang och möjlighet till fler aktiviteter i
lokalföreningen! Den avgående styrelsen tackar för denna tid samt välkomnar och
önskar nya styrelsen en fantastisk tid i Tamam Tranås!


