Verksamhetsberättelse
och
Årsredovisning 2009

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 2009
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 23 februari på Tegelhuset i Rosengård. På årsmötet deltog ett 45 tal
personer.

Sammanträde
Styrelsen har hållit 10 sammanträden samt en tvådagars styrelsekonferens.

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

dialoggrupp

Cornelia Röjner ordinarie
Margareta Persson ordinarie
Håkan Larsson suppleant
Ronny Hallberg suppleant

Förening ideellt engagemang

Ingemar Holm
Cornelia Röjner

Antirasistiska filmdagar

Tahmoures Yassami

ledningsgrupp

Antidiskrimineringskommittén

ledamot

Maria Kvant

Barn & fritidsprogrammet programråd

Cornelia Röjner

Social ekonomi i Skåne

styrelse

Ingemar Holm

Malmö högskola

kontaktperson

Håkan Larsson

TV//Malmö

styrelse
revisor

Håkan Larsson
Robabeh Taeri

Äldre med utländsk bakgrund arbetsgrupp

Babbis Grammatikopoulos

Invandrarservice

Linda Attin

Sveriges Föreningar

Ivar Scotte

Förenade Krafter

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).
Jane Andersson, projektledare Sveriges Föreningar.
Marianne Falås, projektledare Frivilligcentra Malmö
Ursula Reintjes och Robabeh Taeri har varit timanställda för Integration i förening.
Henrik Andersson har varit timanställd för datateknikfrågor.
Kollektivavtal finns tecknat med Unionen.

Ekonomi
MIP framtidsfonds syfte är att säkerhetsställa MIPs basverksamhet under ett år.
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Föreningslokal
Arbetsplats för MIPs anställda personal var t.o.m. 09-12-08 i kontorslokaler på Stadiongatan 10
där även Fritidsförvaltningen och Skåneidrotten haft sina kontorslokaler.
MIP har avtal med SDF Centrum med en lokal på Ungdomens hus. Apollo Föreningen och
Latinamerikanska kulturhuset har använt lokalen till administrativa uppgifter. Under året togs
beslut att överlåta lokalen till ovannämnda föreningar från 2010-01-01.
Under sommaren 2009 framfördes från Fritidsförvaltningen att MIP och MISO inte skulle
beredas möjlighet att flytta med fritidsförvaltningen till Henrik Smithsgatan. Skåneidrotten
beslutade att flytta till Swedbank Stadion.
Ett arbete inledes med att försöka finna lämplig lokal för MIP och MISO samt för Frivilligcentra
Malmö. Under hösten utökande sökandet att även omfatta projekt i eller i nära samverkan med
MIP. Avtal skrevs med BRF Solstrålen och flytten till de nya lokalerna på Grönegatan 11 A gick
i början av december. Öppet Hus hölls den 16 december då 121 personer besökte Grönegatan
och bjöds på glögg.

Information
MIP har presterat två allmänna medlemsutskick under året.
MIP har även sedan 2005 ett elektroniskt nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev utkom 14 (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 119 (68) olika nyheter publicerats på
hemsidan. Antal besök från utlandet har varit från 66 (67) länder. Antalet sidvisningar har under
året varit 30 293 (20 184).

Nya medlemsföreningar
Följande föreningar beviljades medlemskap under 2009:
 Positiva Gruppen Syd
 HSO Malmö
 Iranska föreningen i Malmö
 Sällskapet för kontakter med Ryssland
 Malmö Frivilligförsvars centrum MFFC
 Malmö Idrottsförening

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.

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.
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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










Hur kan Malmö växa – hållbart? Malmö
Klimatet, havsnivån och planering, Malmö
Policy för mötesplatser för unga i Malmö
Avsiktsförklaring och riktlinjer Malmö stad i samverkan med den sociala ideella sektorn
Rosengård – strategi för hållbar utveckling i en stadsdel
Yttrande över bidragsgivning inom det sociala området, Malmö
Direktiv till utredning om Spårburen trafik i Malmö
Yttrande gällande Föreningshandbok 2010, Malmö
Yttrande över Diskussionsunderlag gällande Dialog på integrationsområdet mellan
regeringen, de idéburna organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting.
Regeringskansliet

Föreningsbidrag
MIP har under året deltagit i fritidsnämndens dialoggrupp.
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.

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.
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Föreningens samhällsnytta
Sysselsättningsfrågor
Under året har MIP noggrant följt utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. MIP
följer utvecklingen gällande nya åtgärder riktade till föreningslivet.
MIP deltog tidigt i diskussionen hur de ideella organisationerna kan ha en roll i jobb- och
utvecklingsgarantins ”tredje fas”.
MIP har spridit information kring ”Ung i sommar”.
MIP inledde i samarbete med MISO, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen ett flerårigt
projekt - Förenade krafter - som skall ge nya möjligheter till föreningen att stärka upp eller
utveckla föreningen med ny kraft. Projektet arbetar efter devisen ”Rätt person till rätt förening”.
En kostnadsfri handledarutbildning kommer att erbjudas föreningarna.

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 2009 blev föreningen Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö och i staden fick
Folkets Park priset. Man 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.

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).
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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.
 Lunch gällande den Dialog gällande integrationsområdet mellan regeringen, de idéburna
organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting.
 Information hur Frivillig.se växer.
 Lunch kring: Move it – fritidsverksamhet för nyanlända ungdomar i Malmö tillsammans
med IM – Individuell Människohjälp.

Centrum för Publikt entreprenörskap
MIP ingår som samarbetspartner i Centrum för Publikt Entreprenörskap som ger aktivt stöd till
samhällsentreprenörer, bygger ny kunskap kring samhällsentreprenörers betydelse samt
informerar och debatterar i ämnet. Projektet finansieras med stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden

Malmös Fria Tidning
MIP har under året varit delaktig i arbetet att starta Malmös Fria Tidning med dess föreningssida.
Föreningssidan speglar vad som händer och sker i föreningslivet i Malmö och strävar efter att
också ge perspektiv på detta genom reportage, intervjuer, reflektioner och även krönikor.

Övrigt
MIP har deltagit på Fritidsnämndens konsulentkonferens.
Medlemsantalet är 234 föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse.

Uppdrag & Projekt
Frivilligcentra Malmö
Bakgrund
I juli 2009 undertecknade MIP och Malmö stad Sociala resursförvaltningen ett avtal, där MIP
åtar sig att genomföra projektet Frivilligcentra Malmö under tiden 2009-08-01- 2011-12-31.
Projektet ska genomföras enligt dokumentet ”Avsiktsförklaring och riktlinjer” där det framgår att
syftet med projektet är att via volontärverksamhet frigöra outnyttjade resurser i samhället och
skapa förutsättningar för nya former av frivilligt socialt arbete för äldre och med äldre som
resurs. MIP ser tillsammans med MISO en framtid där Frivilligcentras uppdrag utvecklas
till att omfatta frivilliga i alla åldrar inom en mångfald av verksamheter.
Projektledaren Marianne Falås började 2009-10-01. I början av december flyttade projektet in i
lokalen på Grönegatan 11 A.
De första månaderna har till stor del bestått av kontaktskapande, administrativa förberedelser och
planering av projektet.
Mål





Starta/utveckla två verksamheter med frivilliga i var och en av de tre pilotstadsdelarna Södra
Innerstaden, Fosie och Husie.
Bilda ett nätverk med redan befintliga föreningar som har olika typer av
besöksverksamhet/väntjänst och stödja dem att genom fler frivilliga öka sin kapacitet.
Ta fram förslag på hur man kan lösa problematiken kring icke föreningsanknutna frivilliga.
Ge förslag på framtida organisation baserad på projektets erfarenheter.
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Metod
Frivilligcentra Malmö bygger på nära samverkan med föreningar i Malmö. Föreningarna
kommer att erbjudas stöd att starta eller utveckla olika insatser för ökad välfärd för äldre.
Frivilligcentra Malmö bygger också på nära samverkan med stadsdelarna och koordinatorn för
volontärverksamhet.

Sveriges Föreningar
Ungdomsstyrelsen beviljade 2009-10-13 MIP ett projektbidrag i samarbete med MISO för att
etablera ett nationellt samarbetsorgan för lokala paraplyorganisationer. Jane Andersson
anställdes som projektledare.
Lokala paraplyorganisationer från Landskrona, Växjö, Uppsala, Malung-Sälen, Solna, Umeå
samt MIP och MISO bildade 2009-11-25 föreningen Sveriges Föreningar.
Sveriges Föreningar har, enligt stadgarna, som ändamål att stödja och stärka de lokala
paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala
föreningslivet.
Sveriges Föreningar har som verksamhetsidé att
 skapa en röst för det lokala föreningslivet på den nationella offentliga arenan
 erbjuda en remissinstans i frågor kring vår sektor (= ideella föreningslivet) med
spetskompetens i lokala frågor
 vara stödjande för de lokala paraplyorganisationerna i bildande processen, kring
utbildning och kring vidareutveckling.
 stärka det lokala föreningslivet genom erfarenhetsutbyte
 samla lokala erfarenheter som kan variera över landet
Sveriges Föreningar tror att med en stark paraplyorganisation i kommunerna stärks de lokala
föreningarna vilket är till gagn för kommunerna.

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 och 2009 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. Verksamheten
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
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 anställda i Malmö stad.
finns med i processen att utveckla Integration i förening regionalt.

Förening ideellt engagemang
MIP har tillsammans med MISO tagit initiativ till att bilda en ny organisation, Förening ideellt
engagemang, med uppgiften att ansvarar för och utveckla de nationellt viktiga hemsidorna
Frivillig.se, Forening.se och Intyg.se. Organisationen bildades den 24 september 2009.
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.
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”.
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.

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 2008 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.
2008 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. MIP
har anslutit sig till överenskommelsen inom det sociala området.
Under 2009 beslutade regeringen inleda ytterligare en nationell dialog med idéburna
organisationer denna gång kring integrationsområdet. Överenskommelse beräknas vara klar i
början av 2010. MIP medverkar även i denna dialog.
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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.
 MIP har under året skarpt kritiserat de förändringar som Fritidsnämnden beslutat i
Föreningshandboken och i prislistan. Samtal har först med politiker och med tjänstemän
i frågan.
 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.
 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, på föreningsluncher och vid möten då föreningar samla.
 MIP framför sitt tack till alla dem som medverkat i och bidragit till MIPs verksamhet
under 2009 och då framförallt medlemsföreningarna, MISO och Malmö stad. MIP ser
fram emot en fortsatt utveckling av Malmö med Malmös föreningsliv.

Malmö 15 februari 2010

Leif Jakobsson
ordförande

Babbis Grammatikopoulos
v ordförande

Cornelia Röjner
v ordförande/sekreterare

Robabeh Taeri
kassör

Ronny Hallberg
ledamot

Håkan Larsson
ledamot

Ingemar Holm
ledamot
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