Verksamhetsberättelse
och
Årsredovisning 2008

Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation har till uppgift

 Att verka för information, debatt samt samverkan kring och inom det organiserade föreningslivet.
 Att agera som remissinstans inom kommunen i frågor gällande det ideella föreningslivet.
 Att verka för stärkandet av föreningarnas resurser och bevaka förhållanden som berör det ideella
föreningslivet.
 Att anordna utbildning av kulturell, social och ekonomisk karaktär för att förbättra medlemmarnas
kunskapsnivå.
 Att stimulera medlemsföreningar till samverkan sinsemellan.
 Att företräda medlemsföreningarna hos förvaltningar, myndigheter, institutioner och andra organ.
 Att vara ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för ideella föreningar Malmö.
 Att stimulera en mångfald som verkar för Malmös integrationsmål.

MIPs styrelse 2008
Leif Jakobsson
Babbis Grammatikopoulos
Cornelia Röjner
Robabeh Taeri
Ronny Hallberg
Håkan Larsson
Ingemar Holm
Tahmoures Yassami
Maria Ohlsson
Margareta Persson

ordförande
v ordförande
v ordförande/sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Revisorer
Evald Fridén
John Johansson
Rolf Hansson
Asterios Bratanis

revisorsuppleant
revisorsuppleant

Valberedning
Eva Hall
Jan Sjöberg
Juan Moya

sammankallande

Årsmöte
MIP höll årsmöte den 25 februari på Stadiongatan 10. På årsmötet deltog ett 40 tal personer.

Sammanträde
Styrelsen har hållit 9 sammanträden.

Arbetsgrupper & nätverksgrupper
Verkställande utskott

Leif Jakobsson
Cornelia Röjner
Babbis Grammatikopoulos

Nätverk för Integrationsfrågor
Babbis Grammatikopoulos
Robabeh Taeri
Linda Attin
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Arbetsgrupp för likheter och olikheter i bidragsfrågor (aktiveras vid behov)
Margareta Persson
Tahmoures Yassami
Arbetsgrupp för Föreningsforum Rosengård
Robabeh Taeri
Babbis Grammatikopoulos

Uppdrag
Fritidsnämnd

bidragsgrupp

Cornelia Röjner
Margareta Persson

Fritidsnämnd

visionsgrupp

Cornelia Röjner
Håkan Larsson

Fritidsnämnd

framtids investeringar

Maria Ohlsson
Håkan Larsson

Fritidsnämnd

dialoggrupp

Cornelia Röjner
Margareta Persson

Antirasistiska filmdagar

ledningsgrupp

Tahmoures Yassami

Antidiskrimineringskommittèn

ledamot

Maria Kvant

Barn & fritidsprogrammet programråd

Cornelia Röjner

ESF-Rådet område 4

bevakning

Ronny Hallberg

Social ekonomi i Skåne

kontaktperson

Ingemar Holm

Malmö högskola

kontaktperson

Håkan Larsson

TV//Malmö

styrelse
revisor

Håkan Larsson
Robabeh Taeri

Integration i förening

styrgrupp

Robabeh Taeri
Linda Attin

Välfärd för alla

samordningsgrupp

Ivar Scotte

Äldre med utländsk bakgrund arbetsgrupp

Babbis Grammatikopoulos

Invandrarservice

kontaktperson

Linda Attin

www.mip.org.se

webmaster

Ivar Scotte

Personal
Konsulent, Ivar Scotte, ½ tid delad tjänst med MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation).
Konsulent, Linda Attin, ½ tid delad tjänst med MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation).
Anna Larsson har varit timanställd för Integration i förening.
Kollektivavtal finns tecknat med HTF, Tjänstemannaförbundet.
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Ekonomi
MIP framtidsfonds syfte är att säkerhetsställa MIPs basverksamhet under ett år.

Föreningslokal
Arbetsplats för MIPs anställda personal var i kontorslokaler på Stadiongatan 10 där även
Fritidsförvaltningen och Skåneidrotten har sina kontorslokaler.
MIP har avtal med SDF Centrum med en lokal på Ungdomens hus. Under året har Apollon
Föreningen och Latinamerikanska kulturhuset använt lokalen till administrativa uppgifter.

Information
MIPs föreningsXpressen utkom med ett nummer under året. Medlemsföreningar har under året
givits möjlighet att skicka med allmän information genom föreningsXpressen. MIP gjorde även
två allmänna medlemsutskick under året. FöreningsXpressen sprids även till ett 60-tal
intressenter från kommunen, myndigheter och organisationer.
MIP har även sedan 2005 ett elektroniskt nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev utkom 25 gånger under
året. Dessa nyhetsbrev är ett utmärkt redskap för att förmedla information både snabbt och
billigt. Nyhetsbreven används till stor del när det gäller tips på olika fonder och bidrag.

mip.org.se
MIP har hemsidan www.mip.org.se. Under året har 68 olika nyheter publicerats på hemsidan.
Antal besök från utlandet har varit från 67 länder. Antalet sidvisningar har under året varit
20184.

intyg.se
MIP har tagit fram en intygsmall för dokumentation av ideellt engagemang och en mall för CV
för ideellt engagemang till nytta för föreningar och ideellt verksamma. Antalet unika besökare
har från starten 2004-01-01 fram till detta årsslut varit 14 593.

forening.se
Hemsidan är ett verktyg till alla som är aktiva i eller nyfikna på det ideella föreningslivet. Syftet
med sidan är att samla och sprida information och kunskap om föreningslivet.
Antalet unika besökare har under året varit 9 617.

Nya medlemsföreningar
Följande föreningar beviljades medlemskap under 2008:
 Malmö Uppfinnarförening
 Öresund Hälsa, Kost Motion
 Malmö Dog Racing Club
 Sveriges Pensionärsförening Ikihonka
 Internationella Kvinnoföreningen
 Föreningen Sydkatten
 Kwiaty Polskie

World Leisure
MIP har under året varit medlem i World Leisure - en världsomspännande fritidsorganisation.
MIP har tagit del av information från World Leisure och dess olika nätverk.

TV//Malmö
MIP är medlem i TV//Malmö. MIP är representerad i TV//Malmös styrelse och deltog på
årsmötet.
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Social ekonomi i Skåne
MIP har tillsammans med flera aktörer bildat föreningen - Nätverket för social ekonomi i Skåne.
Nätverkets huvuduppgift är att stödja och utveckla den sociala ekonomin som kraft för
samhällsutvecklingen i Skåne.

SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
MIP tar del av och följer SIOS verksamhet.

LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
MIP följer LSU verksamhet samt tar del av veckobrev från LSU. MIP har dialog med SUS
(Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation) om frågor som berör storstädernas
föreningsliv och den lokala föreningen.

Riksidrottsförbundet RF
MIP följer RFs verksamhet och dess nyhetsbrev.

Forum för friviligt socialt arbete
MIP följer Forums verksamhet och dess nyhetsbrev.

Region Skåne
Då Malmös föreningar mer och mer involveras i den regionala politiken i Skåne, så lyfts dessa
frågor mer och mer i MIP.

Föreningslivets ombud
Remissvar och skrivelser








Synpunkter på remiss angående förslag till Malmö stads åtgärdsprogram mot buller
Synpunkter på remiss angående Limhamns kalkbrottsområde,
Avlysning av vattenområde vid Västra Hamnen i Malmö
Strategi för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö
Yttrande angående Rörelser i tiden
Yttrande angående förslag till Handlingsplan för Tobaks-, alkohol- och
drogförebyggande arbete i Malmö 2008-2010
Synpunkter gällande förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna
organisationer inom det sociala området

Kontantstöd
MIP har under året deltagit i fritidsnämndens bidragsgrupp. Gruppen lades ner under året.
MIP har under året deltagit i fritidsnämndens visionsgrupp. Gruppen lades ner under året.
MIP har under året deltagit i fritidsnämndens dialoggruppgrupp. Gruppen bildades under året.
MIP har deltagit vid fritidsförvaltningens bidragsinformation.
MIP har spridit information om bidrag från Miljöförvaltningen till medlemsföreningarna.
MIP har spridit information om bidrag från Stadshuset, gällande Brottsförebyggande arbete mm.
MIP har tagit emot information från Kulturförvaltningen om stöd till föreningslivet.
MIP har undersökt var det föreningsbaserat stödet från Malmö Festivalen tagit vägen.
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Verksamhetsplats
MIP har under året arbetat löpande med frågan kring fler föreningslokaler och föreningsplatser i
Malmö.

Ekonomisk support
Medlemsföreningarna har under året tagit initiativ till överenskommen och planerad ekonomisk
support. Konsulenternas kunskaper har då ställts till medlemsföreningarnas förfogande, för att
bistå med information till föreningarnas olika projektidéer.

Föreningsforum
MIP har en arbetsgrupp med syfte att få igång Föreningsforum – Rosengård.

Välfärd för alla
Kommunfullmäktige i Malmö har 2004 antagit handlingsplanen ”Välfärd för alla - det dubbla
åtagandet”. Sedan dess har en organisation etablerats inom kommunen som berör alla
förvaltningschefer, som är ytterst ansvariga för genomförandet av handlingsplanen. MIP har
under året deltagit i samordningsmöte och spridit information om Välfärd för alla. Satsningen
avslutades under året.

Föreningens samhällsnytta
Sysselsättningsfrågor
Under året har MIP noggrant följt utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. MIP
följer utvecklingen gällande nya åtgärder riktade till föreningslivet.
MIP har spridit information kring ”Ung i sommar”.

Integration
MIP har varit delaktig i de mottagningskurser arrangerade av Invandrarservice. Kurserna riktar
sig till nya Malmöbor och vid dessa ansvarar MIP för information dels om den struktur som
finns i Sverige och dels de förutsättningar som finns för både föreningar och individer i Malmö.
MIP har förmedlat information om möjligheter till att nominera stadens integrationspris.
Pristagare år 2008 blev Aktiv ungdom, Agnesfrids gymnasium samt läraren Milutin Petrovic
som fick vardera 30 000 kronor för sitt arbete för att förbättra integrationen i staden.

Diskriminering
MIP har tagit del av regelbunden information Diskrimineringsombudsmannen.

Antidiskriminering
MIP har inbjudits att delat i Malmö stads Antidiskrimineringskommitté med en representant.
Kommittén har till huvudsyfte att motverka diskriminering och främja mänskliga rättigheter och
likabehandling.
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Föreningsutveckling
Integration i Malmö
MIP samordnar ett nätverk med representanter från föreningar, Malmö stad, Malmö högskola
och från Länsstyrelsen med syfte att arbeta med integrationsfrågan dels i ett
utvecklingsperspektiv och dels i ett samordningsperspektiv. Nätverket skall förmedla
erfarenhetsutbyte samt vara informationsmottagare och informationssändare.

Utbildning
MIP har deltagit på möten med Malmö högskola och under året följt utvecklingen med
fritidsvetenskapligt program (Leisure).

EU stöd
MIP har genom beredningsorganet synliggjort behovet av ett regelverk som är mer anpassat till
föreningslivets förutsättningar. MIP har kraftfullt agerat i frågan gällande resursfördelningen till
insatsområde 4:1.

Föreningslunch
MIP har under året tillsammans med MISO permanentat lunchmötena för föreningsanställda och
förtroendevalda. Luncherna innehåller både mat och något matnyttigt. Föreningarna har genom
luncherna fått nya kontakter och nya nätverk har bildats.
Det matnyttiga under åter har bestått i.
 Presentation av MIP och MISOs framtida arbete med Integration i förening
 Samarbetet med Malmö Citysamverkan för att sprida bättre kunskap kring Citykortet
 Oikos Community informerade de föreningar som är intresserade av internationell
verksamhet.
 Dialog med Malmö föreningskonsulenter kring vardagen och kring framtiden.

Övrigt
MIP har deltagit på Fritidsnämndens konsulentkonferens.
MIP har deltagit på Mästargalan i Malmö.
MIP har deltagit på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.
MIP har varit delaktig i Internationella kvinnoföreningens mentorsprogram – Kvinnors makt
Medlemsantalet är 228 föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse.

Uppdrag & Projekt
Förening Sverige
MIP har ansökt och beviljats medel från Ungdomsstyrelsen för att bl a göra en kartläggning över
lokala paraplyorganisationer i landets alla kommuner. SUS i Stockholm och Umeå föreningsråd
är samverkanspartner.
Under hösten har MIP gjort ett utskick till alla landets kommuner med förfrågan om det enligt
deras uppfattning och kunskap fanns en paraplyorganisation för det lokala föreningslivet eller ett
föreningsråd. Brevet gick till kommunens fritidschef eller liknande. Två påminnelser gjordes
under hösten.
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262 kommuner har svarat och 32 har inte svarat. Det innebär att drygt 90% av landets kommuner
har svarat och att vi har en mycket träffsäker bild utifrån vår frågeställning.
Av de svarade kommunerna hade 20% aktiva föreningsråd, i 16% fanns det i någon form eller
hade funnits i kommunen, i 18% uttryckte kommunen en vilja att det fanns eller hade mycket bra
dialog med hela föreningslivet och i 46% fick vi uppgiften att det saknades någon form av lokala
paraplyorganisation för föreningslivet i kommunen.
Man kan alltså konstatera att i över hälften av landets kommuner finns det någon form av
föreningsråd eller så är kommunen mycket positiv till att det finns ett. Siffran är troligen i
underkant då vi gissar att betydligt fler kommuner skulle vilja att det fanns ett lokalt
föreningsstyrt föreningsråd men att de inte uttryckte i svaret till oss.
MIPs målsättning är att genom fortsatt stöd arbeta skapa ett stödjande nätverk för de paraplyer
som finns runt om i landets kommuner och ibland kunna hjälpa till att starta upp ett föreningsråd
där det behövs. Tillsammans med samverkansparterna har metod- och inspirationsmaterial tagits
fram, som stöd till att bilda lokalt föreningsråd på orten.

Integration i förening
Att genom föreningslivet underlätta introduktionen och integrationen för nyinvandrade i det
svenska samhället .
Verksamheten startade som ett projekt 2007 av MIP i samverkan med MISO med stöd från
Malmö stad. MIP & MISO fortsätter med verksamheten 2008 i med stöd av och i samverkan
med Malmö stad.
Bakgrund
Många nyinvandrade har lite kontakt med svenskar och nästan inga möjligheter att prata svenska
utanför skolan. Ett sätt att träffa andra människor och skaffa nya vänner är att engagera sig i en
förening. Men det kan vara svårt för nyanlända flyktingar och andra invandrare som deltar i
kommunens olika introduktionsprogram att hitta rätt i föreningslivet och ta första steget till en
föreningskontakt. Den svenska föreningsmodellen är okänd för många nyanlända. Projektet är
tänkt som en ”dörröppnare”.
Målgrupper
Den ena målgruppen är nyinvandrade personer som har fått uppehållstillstånd och asylsökande
Den andra målgruppen utgörs av ideella föreningar och dess medlemmar.
Metod
De föreningar som engagerar sig i projektet ska rekrytera kontaktpersoner bland sina
medlemmar. Dessa kontaktpersoner skall ge de nyinvandrade stöd på olika sätt samt introducera
dem i föreningens verksamhet. I matchningen mellan den nya malmöbon och föreningen och
dess kontaktperson kommer en viktig utgångspunkt att vara de gemensamma fritids- eller
idrottsintressena.
Information i föreningskunskap ges till SFI eleverna. För många nyanlända är den ”Svenska
föreningsmodellen” okänd. Eleverna får sedan ange sitt/sina intressen och koordinatorn försöker
hjälpa personen finna lämplig förening. Även matchning av SFI elevernas barn görs.
Föreningsinformatörer har utbildats för att verka ute i SFI klasserna.
Verksamhet
MIP och MISO har att på uppdrag av Malmö stad arbetat med att;
 integrationsfrågan skall finnas på föreningars dagordning och att föreningarna skall utse
kontaktpersoner.
 vara navet i ett integrationsnätverk i Malmö.
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arrangera sammankomster för kontaktpersonerna i föreningarna.
ge föreningsinformation till SFI-eleverna.
vidarebefordra intresseanmälningar från nyanlända till föreningarna.
utbilda föreningsinformatörer.
ge föreningsinformation till SFI-personalen.
varit med i processen att utveckla Integration i förening regionalt.
Genomfört en konferens för att visa på resultaten av Integration i förening
den 3 april 2008 på Stadshuset i Malmö.

Forening.se
Hemsidan är ett verktyg och en informationskanal till alla som är aktiva i eller nyfikna på det
ideella föreningslivet. Syftet med sidan är att samla och sprida information och kunskap om
föreningslivet! Forening.se lever med divisen ”allt du behöver veta som förening”.
Verka i ideell förening. Medlemmarnas roll står i centrum. Det förklaras hur man går tillväga vid
rekrytering, medlemsvård och aktiviteter. Hur man jobbar i projekt och hur man genomför
arrangemang diskuteras. Vidare så diskuterar vi mötets roll i en förening.
Bilda och utveckla. Det förklaras hur man går tillväga när man vill bilda en ideell förening. En
bild av föreningslivets roll i det svenska samhället presenteras. Material i föreningsutveckling
som är framtaget av det samlade föreningslivet i Malmö, kan laddas ned.
Förtroendevalda. Styrelsens, valberedningens och revisorernas roll i föreningen diskuteras.
Frågor kring mandat, ansvar och uppgifter tas upp. Det förklaras bl.a. hur styrelsen kan förbereda
och genomföra ett årsmöte.
Ideell och anställd. Hur föreningen tar tillvara på det ideella engagemanget diskuteras. Vidare så
förklaras det ansvar och åtagande det innebär att vara arbetsgivare som ideell förening. Det
informeras bl.a. om vilka lagar och regler som föreningen måste förhålla sig till som
arbetsgivare.
Verksamhetsplatser. Det informeras om vilka möjligheter en förening har när det gäller lokaler,
anläggningar och verksamhetsplatser. Det presenteras bl.a. hur man finansierar en lokal, vad man
bör tänka på när det gäller säkerhet och hur man gör lokalen tillgänglig.
Pengar. Hur verksamheten kan finansieras diskuteras under detta avsnitt. Lotterier, försäljning,
insamling, bidrag osv. är inkomstkällor som tas upp. Vidare ges tips på fonder och stipendier en
förening kan söka. Vilka skatteregler som gäller för en ideell förening klargörs.

Frivillig.se
Frivillig.se är mötesplats som förmedlar engagemang, intresse och uppdrag mellan ideella
föreningar som behöver frivilliga krafter och individer som vill göra en insats. Sedan starten år
2004, så har 428 föreningar presenterat sin verksamhet. Totalt har 499 uppdrag presenterats av
föreningarna som söker fler frivilliga krafter.
Frivillig.se har utvecklat verksamheten under året till att även omfatta de många stora
evenemangen som behöver hundratals frivilliga krafter. De evenemangen som varit med under
året har varit European Masters Games, European Social Forum, Malmö Open och delvis
Roskildefestivalen. Frivillig.se sköts av MIP tillsammans med MISO.
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Samverkansgrupp Malmö stad
Arbetsgruppen ”Samverkan Malmö stad och den sociala ekonomin” har blivit till på initiativ av
Nätverk Social Ekonomi Skåne. Nätverket träffade styrgruppen för Välfärd för alla som ställde
sig positiva till en fortsatt dialog. Strax innan sommaren 2007 bildades arbetsgruppen Samverkan
Malmö stad och den sociala ekonomin. Gruppen består av 7 tjänstemän från Malmö stad och 7
representanter från den idéburna sektorn i Malmö.
Arbetsgruppens syfte ”gruppens arbete är att utveckla samarbetsformerna mellan den sociala
ekonomins verksamheter och Malmö stad. Samarbetet ska bygga på ett långsiktigt åtagande där
det övergripande syftet är att bättre ta tillvara engagemang, kompetens och resurser som finns
inom den sociala ekonomin. Ambitionen är att den sociala ekonomins organisationer i större
utsträckning ska kunna bedriva verksamheter inom det kommunala området antingen i direkt
samarbete med Malmö stad eller självständigt på uppdrag av Malmö stad. Man ska eftersträva
en stark politisk förankring av samarbetet som leder till att man etablerar en formaliserad
kontakt mellan kommunstyrelsen och den sociala ekonomin.”
Den 10 april arrangerade gruppen ett halvdagsseminarium på temat ”Malmö stad social ekonomi
i samverkan”. Medverkande på seminariet var bl.a. Peter Örn, forskaren Erik Amnå och
oppositionsrådet från Värmdö kommun Lars Bryntesson. Syftet med seminariet var att nå ut brett
till Malmö stads politiker, tjänstemän och företrädare för den sociala ekonomin. Över 150
personer deltog på seminariet som blev mycket uppskattat.
Den 16 maj hade arbetsgruppen en intern workshop som leddes av Hans Andersson från SESAM
från Örebro. Tjänstemännen från Malmö stad arbetade på egen hand på förmiddagen och
representanter från den sociala ekonomin träffades på eftermiddagen. Syftet med workshopen
var att konkretisera utifrån de egna rollerna det fortsatta arbetet.
Ett annat mer specifikt uppdrag kring frivillighet som pågår i Malmö stad är ett med fokus på
Vård & Omsorg samt äldre, riktat mot både föreningar och enskilda frivilliga.
Samverkansgruppen har tagit paus i frågan.

Nationell överenskommelse
MIP har i flera år varit engagerad i behovet av samverkanspolicy mellan sektorerna. 1999
tillskrevs Kommunstyrelsen gällande behovet av förhållningspolicy för samarbete mellan det
ideella föreningslivet och kommunen. I flerårsprojektet Öresund har ambitionen varit att
samverka mellan det idéburna och det offentliga för att skapa en bättre attraktivitet och
engagemang för det lokala. En studieresa har genomförts med föreningsledare och politiker med
fokus på the Compact i England, den första överenskommelsen mellan det offentliga och det
idéburna. Vårt grannland Danmark har en liknande överenskommelse som heter Chartret vilket
även vi tagit till oss.
2007 inleddes en dialog mellan regeringen och den ideella sektorns aktörer på det sociala
området. Dialogen har omfattat olika frågeställningar, till exempel hur ideella aktörer kan
utvecklas som utförare av service och tjänster och samtidigt fortsätta fungera som röstbärare och
opinionsbildare. Ett 80-tal organisationer har bjudits in till samtal, däribland flera nationella
paraplyorganisationer, men även den lokala paraplyorganisationen, MIP.
Den 23 oktober beslutade regeringen om en överenskommelse mellan regeringen, idéburna
organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. De tre parterna
har enats om ett antal principer som ska utveckla relationerna och tydliggöra rollerna parterna
emellan. Under ett års tid har en dialog ägt rum där MIP har medverkat, under ledning av
regeringens representant Peter Örn.
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Slutord
Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation har under verksamhetsåret genomfört en rad
olika insatser och aktiviteter som sträcker sig över ett brett verksamhetsområde.








Glädjande är att Malmös föreningar även i år verkligen ligger i framkanten med
utvecklingsfrågor. MIP och medlemsföreningarnas engagemang uppskattas långt utanför
stadens gränser .
MIP har under året fortsatt en omfattande process kring samverkan mellan offentlig
sektor och ideell sektor. Processen pågår med vår medverkan på nationell nivå och med
vårt initiativ på lokalt plan.
Malmös föreningar har under året berörts av den uppkomna situationen gällande stadens
fritidsföreträdare. MIP har agerat med kraft för att säkerställa föreningsstödet. MIP har
under året arbetat för att bevara och utveckla nolltaxan samt höja kunskapen kring
föreningslivets vikt och betydelse. Malmös föreningar har viljan till att ta emot fler
medlemmar, men då krävs mer resurser i form av verksamhetsplatser, ekonomiskt
långsiktiga rättvisa förutsättningar och fler frivilliga ledare.
MIP har på olika sätt fört dialog med medlemsföreningar. Detta har skett med föreningar
enskilt, då ett antal föreningar samlats samt i form av Hearing med massmedia.
Ett omfattande utrednings- och kartläggningsarbete har genomförts kring vilka
föreningar som finns i Malmö och dess kontaktuppgifter. Flera tänkbara nya
medlemsföreningar har fått information om MIP.
MIP framför sitt tack till alla dem som medverkat i och bidragit till MIPs verksamhet
under 2008 och då framförallt medlemsföreningarna, MISO och Malmö stad. MIP ser
fram emot en fortsatt utveckling av Malmö med Malmös föreningsliv.

Malmö i februari 2009

Leif Jakobsson
ordförande

Babbis Grammatikopoulos
v ordförande

Cornelia Röjner
v ordförande/sekreterare

Robabeh Taeri
kassör

Ronny Hallberg
ledamot

Håkan Larsson
ledamot

Ingemar Holm
ledamot

Tahmoures Yassami
suppleant

Maria Ohlsson
suppleant

Margareta Persson
suppleant
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