Verksamhetsberättelse
2015

Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation

Vi i styrelsen för MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation är glada att vi kan
lämna denna berättelse över verksamheten för år 2015.
Styrelsen tackar medlemsföreningarna för ett ökat engagemang i våra gemensamma
föreningsfrågor. Fler föreningar blir medlemmar och fler individer är delaktiga i våra
sammankomster och träffar. Det gör att vi kan agera starkare, bredare och kunnigare som
föreningarnas fackförening för att försvara och förbättra förutsättningarna för våra
medlemsföreningar att utöva sin verksamhet och direkt eller indirekt göra livet i Malmö ännu
mer hållbart, det vill säga vänligare, mer hälsosamt, aktivt och socialt.
Under 2015 har styrelsen fortsatt arbetet för en lokal överenskommelse, Samverkan Idéburna
Malmö. Vi har vidareutvecklat utbildningsverksamheten med ett samarbete med
kulturföreningar och Malmö stads Kulturförvaltning samt med förberedelser för
KompetensCenter Idéburna Malmö, som startar 2016 och föreningspoolen för föreningslivet
blivit en permanentad verksamhet.
Vi har under året också arbetat med lokalfrågan, dels genom att lyfta föreningars tillgång till
kommunala lokaler, dels i ett samarbete med medlemsföreningar och Fritidsförvaltningen.
Vi ser att vårt och andras arbete för fördjupad samverkan med Malmö stad bland annat lett
till fler IOP. Det tillsammans med det stora antalet nya Malmöbor nu och de närmsta åren
gör att Malmö stad visar ett stort intresse av att utveckla, bredda och förnya samverkan med
aktörer i vår sektor.
Vi är övertygade om att Malmös föreningsliv kan spela en än viktigare roll i Malmös
utveckling - i MIP stärker Malmös föreningar varandra genom nätverk, kunskap och
samarbete.

Föreningsinformation
MIP har ett digitalt medlemsbrev som används flitigt. Därutöver har MIP ett nyhetsbrev per
månad som når prenumeranter och intresserade. Innehållet i nyhetsbreven har varit information
från MIP, tips på ekonomiskt stöd och information från myndigheter, samt öppna arrangemang
som föreningar eller Malmö stad arrangerat.
Forening.se är en Sveriges mest besökta hemsidor inom ämnet föreningskunskap. Sidan är
lättnavigerad och används flitigt av engagerade som behöver veta mer kring föreningslivet.
Antalet användare per månad är cirka 10.350 användare.
Malmö mediakanal, som erbjudit flera möjligheter mot en rimlig kostnad att sprida
medlemsföreningarnas information. MIP har varit medlem i kanalen Malmö under året.

Föreningens hemsida
MIP har en uppskattad och lättnavigerad hemsida.
Under året har 182 (330) olika nyheter publicerats på
hemsidan. Nyheterna har publicerats så att RSS
prenumeration är möjlig. Antalet sidvisningar har
under året varit 34 144 (41 755).
MIP har en Facebook sida som 515 (145) gillade vid
årets slut. MIP har en twitter sida @mipmalmo som 591
(359) följde vid årets slut. Instagram följs av 251.
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Hemsideadresser som MIP äger: civilkraft.se, malmo.org, ideburnamalmo.se, forening.se,
foreningskul.se, foreningsutbildning.se, frivilligcentra.se, integrationiforening.se, intyg.se,
ledardagen.se, och mip.org.se

Årsmöte
MIP höll årsmöte den 26 februari på Sofielunds Folkets hus. På årsmötet deltog 34 ombud totalt
51 personer.
I samband med årsmötet arrangerades en minikonferens kring nio grupper och Samverkan
Idéburna Malmö. Dessutom blev det måltid & bordsmingel kring aktuella föreningsämnen.

Ledardagen Malmö 2015
MIP och MISO välkomnade alla engagerade krafter inom föreningslivet i
Malmö, såväl föreningsstyrelser, föreningsledare och anställda i förening,
funktionärer och volontärer.
Den 20 maj 2015 samlades 402 personer för nätverkande, inspiration,
utveckling, information, ny kunskap och nya vänner. Ett femtiotal händelser
arrangerades under dagen på Moriska Paviljongen, Folkets Park Malmö, bl. a. ett föredrag
och workshop inom ramen för Samverkan Idéburna Malmö. Arrangemanget fick stöd från
Malmö stad.

Föreningspool
Föreningspool Malmö, är en verksamhet som
MIP och MISO driver i samverkan med fritidsförvaltningen för att kostnadsfritt ge råd, stärka
och stödja Malmös ideella föreningar. Huvudman för verksamheten är MISO.
Under året har vi vidareutvecklat vår hemsida www.foreningspoolmalmo.se som i dagsläget
länkas via Malmö stad/ fritidsförvaltningen, MISO, MIP och Sveriges Föreningars hemsida.
I verksamheten använder vi gammalt material som t.ex. Dags för Stadgar. Poolen har
producerat dags för ekonomi, eget material som t.ex. manualer vid bildredigering,
hemsidebyggande och andra tips dokument inom olika områden. En användbar hemsida i
verksamheten är ”vår egen” www.forening.se
Möten med föreningar
De föreningar poolen har träffat representerar mångfalden i Malmös föreningsliv. Poolen får
många samtal. Vissa samtal resulterar i ett möte med föreningen eller enskilda personer och
andra samtal slutar med att frågan blir utredd.
Poolen har under året arbetat med 99 föreningar i form av personliga besök, varav några leder
ledde till korta insatser från föreningspoolen och andra till längre. Det har rört sig om önskan
av stöd och hjälp med stadgar, medlemsregister, hemsida/kommunikation, tips på
finansiering, navigering bland föreningsstöd både generellt och specifikt hos
fritidsförvaltningen, scanning av dokument inför revision och arkivering, bokföringsråd,
frågor kring arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.
Många mindre föreningar kontaktar oss för att få hjälp att växa - och får det. Oftast är detta
föreningar som (ännu) inte är registrerade hos fritidsförvaltningen. Andra föreningar är den
traditionella föreningen som är registrerad och som drabbas av ett ”vardagsproblem”.
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Problemet kan till exempel vara tolkning av stadgarna. Personal från föreningspoolen har lett
2 årsmöten under året.
Ekonomi
Under året har den ekonomiska supporten hjälpt föreningar att navigera bland de olika
redovisningsprogram som finns. Support har getts kring hur man deklarerar sin förening, i
bokslutsarbete mm. Föreningspoolen har stöttat föreningar i samband med lovverksamhet
främst med att räkna ut ledarlön, hjälp med reglering av skatter, samt betalning av
arbetsgivar-avgifter. Denna service gäller föreningar som saknar rutiner för löneutbetalningar
och gäller idag Unga Örnar Oxie och Wasabi.
I dagsläget har föreningspoolen uppdrag att sköta två föreningars löpande bokföring.
Poolen har konstaterat att behovet av ekonomisk support är stort och hoppas kunna utöka
denna funktion i föreningspoolen 2016.
Kommunikation
Föreningspoolen har bland annat hjälpt föreningar med att producera en egen hemsida och har
gett utbildning i att själva kunna uppdatera innehållet. Under processen har föreningarna varit
delaktiga hela tiden. Föreningspoolen har även hjälpt till med domänregistrering och
webbhotell samt med enklare trycksaker.
Administration
För att underlätta föreningarna i deras administration har föreningspoolen erbjudit hjälp med
dokumenthantering, scanning, information gällande medlemshantering/register, enkel
datasupport, revision mm.
Föreningspoolens personal
Föreningspoolen personal har utökats med en anställd under året med huvudinriktning
ekonomi. Internutbildning har skett löpande under året.
I dag har föreningspoolen en bemanning bestående av: verksamhetschef anställd med stöd
från fritidsnämnden samt sex tjänster med arbetsmarknadsstöd.

Föreningsutbildning
MIP vill genom föreningsutbildning ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare utbud av
föreningarnas styrelser och ledare i vår strävan att stödja föreningslivets ambitioner att ta en
större plats i samhällsutvecklingen.
MIP och MISO har tillsammans med Fritidsförvaltningen tecknat ett avtal gällande viss del av
förvaltningens föreningsutbildning som anordnas av MIP och MISO. Under året har MIP på
uppdrag från kulturförvaltningen arrangerat kurser för kulturföreningar.
Totalt har 534 personer deltagit i utbildningsverksamhet. 40% kvinnor och 60% män samt
26 % idrottsledare och 74 % ideella ledare.
22 kurstillfällen har anordnats för styrelser, förtroendevalda och intresserade enligt avtal med
fritidsförvaltningen. Tre kurstillfällen med avtal med kulturstödsenheten och fyra
kurstillfällen av eget intresse. 371 personer har medverkat med att svara på kursutvärdering
och 132 personer har även lämnat fria synpunkter.
Utbildningsinsatsen är ett viktigt och nödvändigt komplement till föreningspoolen

4

Föreningslunch
För föreningsanställda och förtroendevalda. Luncherna innehåller både mat och något
matnyttigt. Föreningarna har genom luncherna fått nya kontakter och nya nätverk har bildats.
Exempel på föreningsmöten har varit:
● Bokföring med Visma eEkonomi (föreningslunch)
● Malmö mässan (föreningseftermiddag)
● Kontaktcenter och Humana (föreningslunch)
● Öppet hus hos Little Big Malmö (föreningseftermiddag)

Kansli – Spångatan 11A
Kontrakt finns till 31 december 2016 för kansliverksamhet på Spångatan 11 A. MIP delar sin
del av lokalen med MISO-Malmöidrotten och verksamheten Föreningspoolen.

Nya medlemsföreningar i MIP under 2015
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Bosnien och Hercegovinas Kvinnosällskap
Brightful
BUFF Filmfestival
BUFFF Skåne
Centre for Capacity Building & Empowerment
Centrum för Barns Framtid
Centrum för Publikt Entreprenörskap
Djurrättsalliansen Malmö
Energy Squares
FemCenter kvinnojour
Friluftsgruppen
Föreningen ABADÁ-Capoeira Malmö
Gröna Studenter Malmö
Hungerprojektet
Hörselskadades förening i Malmö
Irakiska Bild Front
Kulturföreningen Spiritus Mundi
Lilla Torg FF
Insamlingsstiftelsen Little Big Malmö
Mag- och tarmföreningen i Skåne
Malmö Akademiska Föreningen
Malmö Anhörig- och demensförening
Malmö Crawl & Medley Sällskap
Malmö Esperantoförening
Malmös Fältbiologer
Malmö högskolas Miljöförening Fenix
Media Avenue Öresund
Naturskyddsföreningen Malmö
NBV Skåne
PeaceWorks Sweden
Insamlingsstiftelsen Lek för Hållbarhet
Sensus Skåne – Blekinge
Somalier i Svenskasamhället Ideell Förening
Somaliska onkod ungdomsförening
Somaliska Ungdomsförening
Spelens Hus
Svalorna Latinamerika
Sverok Skåne
Tjejjouren i Malmö
Vatra – Ukrainska Riksförbundet i Sverige

Medlemsantalet är 255 (236) föreningar. Förteckning följer i slutet av denna berättelse.
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Förening ideellt engagemang MIP har tillsammans med MISO avvecklat
organisationen under 2015.

Nätverket Idéburen sektor i Skåne MIP är medlem och har tillsammans med flera
aktörer bildat Nätverket Idéburen sektor i Skåne, som stödjer och utvecklar de idéburna som
kraft för samhällsutvecklingen i Skåne.

Skånes Föreningar MIP är medlem och initiativtagare till den regionala organisationen
för lokala paraplyorganisationer i Skåne.

Sveriges Föreningar MIP är medlem och initiativtagare till den
nationella organisationen för lokala paraplyorganisationer.

Föreningslivets ombud
Kommunala föreningsbidrag
MIP har under året deltagit i fritidsnämndens Dialoggrupp. De stora frågorna i årets dialog
har varit PUL-lagen och offentlighetsprincipen samt digitaliseringen av bidragssystemet.
MIP har drivit frågan om tio siffror, försökt förenkla rapporteringen, inlett diskussioner om
hur fler kommunägda lokaler ska kunna öppnas upp för föreningar samt återinföra en
föreningsgala. MIP har ingått i olika referensgrupper som direkt hanterat bidragsfrågor.
I Fritidsnämnd dialoggrupp är Pernilla Röjner och Margareta Persson ordinarie ombud samt
Håkan Larsson och Linda Attin suppleant.
MIP har spridit information om bidrag från Malmö stad och de olika förvaltningarna till
medlemsföreningar. MIP har spridit information om regionala, nationella samt internationella
bidrag och stöd.

Remissvar och skrivelser
●
●
●
●

Trafik och mobilitetsplan för Malmö (remiss)
Översiktsplan del av Kirseberg (avstått remiss svar)
Förslag till avsiktsförklaring mellan Malmö stad och Idéburna organisationer (remiss)
Förslag till avsiktsförklaring mellan Malmö stad och Idéburna organisationer (skrivelse)

Årets förening och Årets Eldsjäl
MIP ingår i juryn som har att utse Årets förening och Årets Eldsjäl. Ombud har varit Noel
Munigala, ordinarie och Babbis Grammatikopoulos, suppleant.

Kommunala konferenser & möten
MIP deltog vid fritidsförvaltningens ordförandekonferens.

Referensgrupper och nätverk
MIP har under 2015 suttit med som representant i Nätverket för områdesutveckling Malmö
som Malmö högskolas fakultet Urbana studier ansvarar för. I detta nätverk finns bl.a.
forskare, stadsområdesutvecklare och kommunala utvecklingssekreterare. Nätverket träffas tre
gånger per termin.
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Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, JobbMalmö och Region Skåne har tillsammans ett EUprojekt som heter Samordnad handlingsplan – Internationella kvinnor. MIP har under året
suttit med i en referensgrupp med nyss nämnda och andra idéburna verksamheter samt
näringslivet.
Under hösten 2015 blev MIP en del i en referensgrupp kring arbetet med O/organiserad
feminism? som är en rapport och arbetsmaterial framtaget av Malmö Jämställdhetsbyrå.
Medverkande i gruppen är representanter från bl. a. Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne och
andra idéburna verksamheter. Gruppen har träffats två gånger under hösten 2015.
MIP har deltagit i samtal kring IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

Föreningens samhällsnytta
Ronny Hallbergs Minnesfond
Fonden som MIP förvaltat har upplösts och övergått till Mikrofonden Skåne.

Kompetenscenter Idéburna Malmö
MIP - Malmö har beviljats medel från Svenska ESF-rådet Sydsverige.
Programområde 1 - Kompetensförsörjning. Utlysning för - Samarbete,
kompetensutveckling och social inkludering. Projekttid 2016-02-01 till
2018-10-31.
Projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö drivs av MIP med medlemsföreningar och
intresserade organisationer i Malmö. MIP vill öka de ideella föreningarnas möjlighet att verka
i samhällsutvecklingen bland annat genom att arbeta för missgynnade gruppers integration i
samhälle och arbetsmarknad. Projektet riktas ytterst mot samhälleliga mål som ökad
konkurrenskraft och tillväxt och syftar till att skapa hållbara samverkansmodeller som lever
även efter projekttidens slut.
I projektet skapas fysiska och digitala plattformar för kompetensutveckling av personer som är
anställda och verksamma i Malmös föreningar. I projektet utvecklas och genomförs
behovsstyrda aktiviteter efter den idéburna sektorns särskilda villkor.
Projektet innehåller kurser av skiftande längd, inklusive "fredagsmeny" med kortare och
varierade inslag. Här skapas också ett fysiskt och digitalt showroom, för interaktion mellan
personer ur idéburen sektor och aktörer från offentliga organisationer, privata företag och
akademi - ett pentahelixperspektiv.
Projektets kompetensutveckling stärker individer, och därigenom föreningslivet och dess
möjligheter att delta i en positiv samhällsutveckling utifrån värdegrunderna demokrati,
delaktighet och alla människors lika värde. Speciell vikt läggs vid att arbeta aktivt för
jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling.

Föreningens utveckling
Föreningsmässa
Open Your Eyes to Malmö har arrangerat dels den 5 februari och dels den 23 september. Den
sistnämnda i högskolans nya byggnad Niagara. Mässorna vänder sig till svenska och
internationella studenter samt andra intresserade. Arrangör för mässorna är MISO, MIP,
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Studenthälsan, Studentkåren, Malmö stad och Malmö högskola. Över 100 föreningar,
frivilligorganisationer, idrottsföreningar och studieförbund har medverkat och även
representanter från Malmö stad olika delar.

Samverkan Idéburna Malmö
MIP har slutredovisat samverkan Malmö till MUCF. Projektet
genomfördes tillsammans med MISO och med följande parter Malmö
stad, ABF, Nätverket och Lunds universitet.
Samverkan Idéburna Malmö har tagit initiativ till möte mellan Malmös
alla Meta-organisationer. Ett nätverk för föreningslivets kommunikatörer har bildats. Fyra
stora möten har under året arrangerats med 223 föreningar. Syftet är att arbeta fram riktlinjer
för hur offentlig och idéburen sektor förhåller oss till varandra och hur vi kan samverka på
bästa sätt för ett framgångsrikt, socialt hållbart och för medborgarna attraktivt Malmö.
Avsiktsförklaring start till en Överenskommelse. År 2015 slutade i dur för arbetet med
framtagandet av en avsiktsförklaring mellan idéburen och offentlig sektor när den signerades
den 7:e december. De som inledningsvis signerade den från idéburen sektor var MIP, MISO
och HISO. Därefter har ytterligare ett 20 tal föreningar anslutit sig.
Projektet har en hemsida www.ideburnamalmo.se där rapporter från arbetet presenteras
tillsammans med information om hur det strategiska och operativa arbetet bedrivs. Samverkan
Idéburna Malmö finns också på Facebook och på Twitter @IdeburnaMalmo. En hashtag är
skapad, #IdéburnaMalmö för att samla alla kommentarer eller händelser som sker i
arbetsprocessen.

NAD Nätverk – Aktivitet – Delaktighet
Nätverket – Idéburen Sektor Skåne driver ett projekt som heter Nätverk – Aktivitet –
Delaktighet, NAD. Projektet är en del av Partnerskap Skåne som är länkad till Skånes
Regionala Överenskommelse RÖK – samverkan kring utveckling av etablering för
asylsökande, flyktingar och andra invandrare.
Syftet med NAD är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan
samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan. Detta för att kunna erbjuda
nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk,
öva svenska språket och förbättra sin hälsa. 4 regionala föreningssamordnare (från olika
idéburna organisationer) arbeta tillsammans med processledaren och 4 handläggare från
Arbetsförmedlingen för att få till föreningsaktiviteter för nyanlända i etableringsplanen.
MIP har, med MISO som jämbördig part, blivit ansvariga för att bistå med en
föreningssamordnare för arbetet med NAD i Malmö. Arbetet som föreningssamordnare går ut
på att kontakta föreningar i Malmö för att undersöka intresset av att ta emot nyanlända till sin
verksamhet. Föreningssamordnaren träffar därefter Arbetsförmedlingens kontaktperson, som
med hjälp av sina kollegor har hittat personer med något eller flera behov utifrån stärkande av
sina sociala nätverk, övande av svenska språket och förbättrande av sin hälsa och som utifrån
sitt intresse önskar bli en del av föreningslivet. Dessa personer försöker samordnaren och
Arbetsförmedlingens kontaktperson matcha till en förening som uppfyller något av de 3
behovs-kriterierna och utifrån personens intresse. Personen får en möjlighet att utveckla sitt
språk, sin hälsa och sitt sociala nätverk. Föreningen får möjlighet att utöka sin medlemskrets,
samt att utveckla verksamheten genom nya tankar och idéer.
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Team
Sammanträde
Styrelsen har hållit 9 sammanträden, VU möten och SAM VU möten.
MIPs styrelse 2015
Fredrik Eklöf (ordförande)
Babbis Grammatikopoulos (vice ordförande)
Margareta Persson (vice ordförande/sekreterare)
Robabeh Taeri (kassör)
Håkan Larsson, Ingemar Holm och Pernilla Röjner (ledamot)
Maria Ohlsson, Maria Pålsson och Noel Munigala (suppleant).
MIP VU Fredrik Eklöf, Babbis Grammatikopoulos och Robabeh Taeri.
SAM VU (MIP och MISO presidier) Fredrik Eklöf och Margareta Persson.
MIPs revisorer Evald Fridén och John Johansson.
Rolf Hansson och Asterios Bratanis, revisor-suppleant
MIPs valberedning
Leif Jakobsson sammankallade, Rolf Hansson och Juan Moya.
Malmö 25 januari 2016
Styrelsen för MIP
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