
Medlemmar 
- Det viktigaste i Tamam!

Om medlemskap i Tamam

Alla aktiviteter är gratis!
Som medlem kan du vara med på alla Tamams 
aktiviteter helt gratis och vara med och påverka Tamam! 
Men det finns aldrig några krav på att du måste 
göra något som medlem. 
 

Fler medlemmar betyder 
ett starkare Tamam!

Fler medlemmar betyder att Tamam får en 
starkare röst! Fler medlemmar betyder också 

mer pengar i bidrag tilll Tamam och att Tamam 
får mer pengar till aktiviteter och allt bra vi gör!

.
 

Det är gratis att 
vara medlem!

Om du vill kan du bli 
stödmedlem och ge 

Tamam 100 kr per år. 

All info finns på tamam.se



Vanliga frågor
Om medlemskap i Tamam

All info finns på tamam.se

Vem kan bli medlem?
Alla som står bakom Tamams värdegrund! Men Tamam
riktar sig till barn och unga mellan 6-25 år.

Vad måste jag göra om jag blir medlem?
Ingenting! Du är alltid välkommen till Tamams aktiviteter 
och kan engagera dig om du vill. Men du kan också bara 
vara medlem utan att göra något mer.

Hur länge är jag medlem?
Du blir alltid medlem för ett år i taget. Varje år måste du 
förnya ditt medlemskap. 

Hur hanteras mina personuppgifter?
Tamam hanterar dina personuppgifter enligt svensk 
lagstiftning och vår policy. Du kan läsa mer här.

Fler frågor? 
Läs mer på vår hemsida eller
hör av dig till info@tamam.se

http://tamam.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Hur-hanteras-dina-personuppgifter-av-Tamam.pdf


Värva nya medlemmar!
Om medlemskap i Tamam

Dessa personuppgifter behövs alltid 
när någon blir medlem:

(övriga uppgifter är valfria)
Förnamn och efternamn

Telefon och/eller mejl
Födelsenummer (år-månad-dag)

Hemort & Lokalförening

Fråga personen om den vill bli medlem. 
Berätta om Tamam och om medlemskap.
 Hjälp personen att bli medlem via Tamams 
hemsida eller skriv ner personens uppgifter 
på en medlemslapp eller lista.
Om du använt medlemslapp eller lista:   
Skicka bild på lappen eller listan till Tilde på 
office: tilde.dahl@tamam.se, 0766-324542

Tamam blir starkare för varje medlem!
Hjälp Tamam genom att värva medlemmar!

Gör så här:
1.

2.

3.

 



Manus när du värvar
Om medlemskap i Tamam

TIPS PÅ VAD DU KAN SÄGA!
BERÄTTA OM TAMAM!

Om Tamam - Snabbt och enkelt
Tamam är en förening för och med unga! Vi arbetar för Vänskap 
utan Gränser. För oss betyder det att vi vill skapa platser och 
sammanhang där unga kan träffa vänner, ha kul och lära sig 
saker. Och att alla unga ska vara med på lika villkor! Därför är 
våra aktiviteter gratis och öppna för alla, vi ser till att ta hand om 
varandra och vi arbetar tillsammans mot de orättvisor som står i 
vägen för vänskap utan gränser. 

Om Tamam - Lite längre
Tamam är en ideell förening för unga som arbetar med 
gemenskap, antirasism och ungas samhällsengagemang efter 
vårt motto Vänskap Utan Gränser. Vi skapar mötesplatser för 
unga och organiserar meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi vill att alla 
unga ska ha samma möjligheter och rättigheter. Vi arbetar för att 
stärka ungas samhällsengagemang och inflytande i samhället.  

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Alla våra aktiviteter är 
gratis och vi vill bryta ner de hinder som gör att unga med olika 
förutsättningar och vardagar inte möts och lär känna varandra. 
Vi jobbar också med att stärkas ungas ledarskap och själva ha 
makt över sin vardag och fritid.


