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Inledning
Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda år för alla pga covid-19. Men i början av året
anordnade Tamam Göteborg som vanligt aktiviteter för ungdomar, bland annat
vänskapscafé, beach volleyboll, biobesök och annat kul. Trots motgångar är vi nöjda och
glada över det här året som blivit så bra som de kunnat utifrån förutsättningarna.

Organisation
Under året 2020 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande - Reza Rezaye
Kassör - Hussein Bihi (invald på extrainsatt årsmöte November 2020)
Ledamot - Ali Mohamed
Ledamot - Omar Mohamed
Ledamot - Belma Hasanic
Suppleant - Mehrab Dehghanpour & Abdishakur Mohamed Ahmed

Föreningens firmatecknare under 2020 var Reza Rezaye och Hussein Bihi.

Medlemmar
Tamam Göteborg lyckades ej värva så stort antal medlemmar under 2020 pga Covid-19 men
får medlemsbidrag baserat på medlemsantalet 2019. 2019 hade 242 medlemmar inom
åldersgruppen 6-25, totalt antal medlemmar under 2019 var 262.



Praktikant
Under 2020 hade Tamam Göteborg två heltids praktikanter, Julia under vårterminen och
Sofia under höstterminen. Praktikanten har en central roll och är särskilt viktigt vad gäller
kommunikation mellan Office och lokalföreningen. Praktikantens huvudansvar är att
upprätthålla de regelbundna verksamheterna samt att efter behov och möjlighet stötta
lokalföreningen, vilket har varit svårare under verksamhetsåret 2020 än vanligt. Dock
lyckades både vårterminens praktikant Julia samt höstterminens praktikant Sofia ordna
många roliga aktiviteter under sportlovet och höstlovet!

Ekonomi
Tamams verksamhet finansieras främst av bidrag avsedda för barn- och
ungdomsorganisationer som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Tamam Göteborg får i sin tur bidrag via Tamam Riks som betalar ut
pengar baserat på medlemsantal från tidigare år. Bidrag både från 2020 och 2021 har
knappts använts så det finns mycket medel kvar (ca 30 000 kr) i Tamam Göteborgs kassa.
Hittills har de använt ca 4600 kr. Korrekt budget görs när forna kassören återupptagit kontakt
så förvaltningsberättelse för 2020 kan göras samt budgetplan för 2021.

Regelbunden verksamhet

Vänskapscaféet
Tamam Göteborg drev i början av 2020 vänskapscafé på Älvstrandens bibliotek en gång i
veckan varje torsdag. Vänskapscafeet har varit populärt med återkommande deltagare och
en kärna av gruppledare som har lett cafeet.

Under hela året har Älvstrandens bibliotek stått för fika och förberedelser av rummet. Syftet
med vänskapscaféet har varit att skapa mötesplatser för unga med olika bakgrunder, både
vad gäller i staden och i livet generellt. Tamam Göteborgs främsta målgrupp har varit elever
på Center för Språkintroduktion. Deltagare har fikat, spelat spel, lekt lekar och lärt känna
varandra. De fick även besök av några volontärer från RÄTT FRAM som kommer berätta om
deras samhällsorienterade utbildning!

Vänskapscaféet tog paus i Mars pga covid-19 och drogs igång igen i September och höll
regelbundets varje måndag fram till paus igen pga covid-19 i Oktober.



Läxhjälp
Under början av året ordnades även veckovis läxhjälp i samarbete med Älvstrandens
bibliotek på torsdagar.

Övrig verksamhet
Sportlovs-aktivteter

Under sportlovet anordnade vårterminens praktikant Julia massa roliga aktiviteter! Det
anordnades en nybörjar-klass i Capoeira, workshop i musikproduktion på Kulturhuset Kåken
samt beach volleyboll och biobesök där deltagarna fick se filmen Bad Boys 3.



Höstlovs-aktiviteter
Höstterminens praktikant Sofia ordnade många roliga aktiviteter under höstlovet! Deltagarna
fick gå på bio, beachvolleyboll samt prova på Streetdance endast för tjejer.

Övriga aktiviteter

Tamam Göteborg organiserade helg-aktviteter bl.a utlfykt till Universeum i början av året och
bio-besök samt bowling & pizza-aktivitet under höstterminen.

Rekrytering och medlemsvård
Tamam Göteborgs 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.

Extra-insatt årsmöte

Tamam Göteborg höll ett extra-insatt årsmöte 24e November där kassör Hussein Bihi valdes
in.

Slutord
Sammantaget har verksamhetsåret 2020 blivit allt annat än vad vi hoppats på. Tamam
Göteborg är såklart ledsna att det inte varit möjligt att anordna fler aktiviteter under detta året
men är ändå nöjda att början av verksamhetsåret innehåll många och roliga aktiviteter samt
lite under höstterminen, och att en kassör kunde väljas in. Vi blickar framåt och hoppas att
verksamhetsåret 2021 kommer bli ett roligare år!



Verksamhetsberättelse 2020 genom styrelsen

____________________________
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Ordförande

____________________________
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Kassör

____________________________
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Ledamot

____________________________
Mehrab Dehghanpour
Suppleant


