Verksamhetsberättelse
2013

Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation

Styrelsen för MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin
berättelse över verksamheten för år 2013.
Styrelsen tackar medlemsföreningarna för ett ökat engagemang i våra gemensamma
föreningsfrågor. Fler är delaktiga i våra sammankomster och träffar och det gör att vi kan
agera starkare, bredare och kunnigare som föreningarnas fackförening mot myndigheter och
i den allmänna debatten.
Året har för styrelsens del handlat mycket om hur vi framöver kan betyda ännu mer för
medlemsföreningarna med Malmö kommissionens rapport och det har resulterat i att vi lagt
förslag om en breddad utbildningsverksamhet. Dessutom har vi under hösten startat en
föreningspool för föreningslivet. Vi är övertygade om att Malmös föreningsliv kan spela en än
viktigare roll i Malmös utveckling – nu ska vi rusta oss för det.

Föreningsinformation
MIP har ett digitalt medlemsbrev som används flitigt. Dessutom sker medlemsutskick ett fåtal
gånger per år postvägen. Därutöver har MIP ett nyhetsbrev som når prenumeranter och
intresserade. Innehållet i nyhetsbreven har varit information från MIP, tips på ekonomiskt
stöd och öppna arrangemang som föreningar eller Malmö stad arrangerat.
Glokala folkhögskolan har i samarbete med MIP varje vecka presenterat föreningssidan i
Skånes Fria tidning. 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. I detta samarbete har även medborgarjournalister rekryterats och utbildats.
TV Malmö, kanalen som älskar sin stad, som erbjudit flera möjligheter mot en rimlig kostnad
att sprida medlemsföreningarnas information. MIP har varit medlem i TV Malmö under året.

Föreningens hemsida
MIP har under året omarbetat sin hemsida. Under året
har 282 (368) olika nyheter publicerats på hemsidan.
Nyheterna har publicerats så att RSS prenumeration
är möjligt. Antalet sidvisningar har under året varit
29 993 (33 342). Nyheter till press och media
publiceras kostnadsfritt på myNewsDesk, en sida
för journalister och media intressenter. Under året har
MIP öppnat Facebook sida.
Följande adresser äger MIP: foreningskul.se, frivilligcentra.se, gronegatan.se, skattkista.se,
forenadekrafter.se, integrationiforening.se och mip.org.se

Årsmöte
MIP höll årsmöte den 11 februari på Grönegatan 11A. På årsmötet deltog 52 personer.
Efter mötet blev det mat & mingel i föreningens lokal, Grönegatan 11 A.
Efter årsmötet presenterades resultatet från Nöjdhetsbarometern samt upplägget med Ideella´s
Mötesplats. Projektledare från WinWin Malmö var på plats för att ge information.
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Föreningslunch
MIP har under året arrangerat lunchmötena 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 föreningsluncher är:
 Kulturstrategi 2014-2020 – 21 maj
 Valet är ert – 26 november

Ideella´s Mötesplats Malmö
MIP och MISO välkomnade alla engagerade krafter inom föreningslivet i Malmö, såväl
föreningsstyrelser, föreningsledare och anställda i förening, som fotbollsmammor,
funktionärer och volontärer. Den 16 mars 2013 samlades 300 personer för nätverkande,
inspiration, utveckling, information, ny kunskap och nya vänner. I samband med Ideella´s
Mötesplats arrangerades ordförandemöte träff.

Föreningspool
MIP har avtal med Fritidsnämnden avseende
försöksverksamhet om etablering av Föreningspool. I föreningspoolen finns mänskliga
resurser som på olika sätt kan vara en stödfunktion för föreningar.
Vi finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Det är mycket papper att
hålla ordning på i en förening; alla årsmöteshandlingar, medlemsregister, ekonomi. Vi vill
vara ett stöd i föreningens vardag så att de ideella krafterna klarar föreningens administration
enkelt och då kan lägga resurser på föreningsverksamheten. Föreningspoolen har finansierats
med medel från Fritidsnämnden till MIP och MISO. Del- och heltidsanställd i
föreningspoolen har varit fem personer under del av hösten -13.

Föreningsutbildning
MIP har under året förberett en ny verksamhet kring
föreningsutbildning. MIP vill genom utbildning 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 fritidsförvaltningens
föreningsutbildning som från och med 2014 anordnas av MIP och MISO.

Föreningslokal – Grönegatan 11A
Nytt kontrakt har tecknats till 30 juni 2014, med Brf Solstrålen som äger lokalen på
Grönegatan 11A. MIP delar sin del av lokalen med MISO-Malmöidrotten för
dagligverksamheten och för projektverksamhet samt Frivilligcentra Malmö. Hyresgäster har
varit; Nätverk Social Ekonomi Skåne, SPORTOMEDIA, Somalicentre - Herbert Felix
Institutet och Centrum för Publikt Entreprenörskap – Folkuniversitetet.
Under året har hyresgästers närstående organisationer och MIPs medlemsföreningar nyttjat
Grönegatan för möten och utbildning.
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XPlats
MIP har bjudit in sina medlemsföreningar och intressenter för att diskutera värdegrund och
innehåll med att samlokalisera kontors- och mötesverksamhet. En värdegrund för framtiden,
XPlats, där möten och vägar korsas har utarbetats.

Arbetsgivare
MIP har blivit medlemmar under året i IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella
organisationer. Kollektivavtal finns tecknat med Unionen.

Nya medlemsföreningar i MIP
Följande föreningar beviljades medlemskap under 2013:
 Imaganes del Sur
 Föreningen Kulturarenan
 First Community Assistance
 Svalorna Latinamerika
 Ung Pirat Malmö
 Unga Örnar Sofielund
 Woman2woman dispora action group
 Stiftelsen KFUM Fryshuset Malmö
Medlemsantalet är 226 (237) föreningar. Förteckning följer i slutet av denna berättelse.

Förening ideellt engagemang
MIP har tillsammans med MISO bildat
organisationen, som ansvarar för hemsidorna:
Forening.se är ett verktyg och en informationskanal till alla som är aktiva i eller nyfikna på
det ideella 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.
Frivillig.se är mötesplats som förmedlar engagemang, intresse och uppdrag mellan ideella
föreningar som behöver frivilliga krafter och individer som vill göra en insats.

Social ekonomi i Skåne
MIP är medlem och har tillsammans med flera aktörer bildat föreningen, som stödjer och
utvecklar den sociala ekonomin som kraft för samhällsutvecklingen i Skåne.

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

Sveriges Föreningar
MIP är medlem och initiativtagare till den nationella organisationen för lokala
paraplyorganisationer.
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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 deltagit i den Referensgrupp som fritidsförvaltningen tillsatt under året för att bl.a.
operativt diskutera digitaliseringen av bidragsrapporteringen.
MIP har genom kulturförvaltningens arbete med kulturstrategi diskuterat förvaltningens
bidragssystem och lämnat in en skrivelse till kulturnämnden.
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





Malmö kommissionen
Malmö översiktplan 2012
Det svenska medborgarskapet, Regeringskansliet
Strategier för utveckling av arbete mot diskriminering i
Malmö stad

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

Kommunala konferenser & möten
MIP deltog vid fritidsförvaltningens ordförandekonferens.
MIP deltog vid fritidsförvaltningens konsulentkonferens under hösten.

Valet är ert
I samarbete med Malmö stad och Ungdomsstyrelsen genomfördes information kring stöd och
bidrag kring öka valdeltagande vid två val under 2014.

Föreningens samhällsnytta
Ronny Hallbergs Minnesfond
MIP förvaltar ekonomin i fonden som uppmärksammar, Årets skånska samhällsentreprenör.

Civil Kraft
Under året har MIP lämnat in ansökan till europeiska socialfonden.

WinWin Malmö
Evenemanget WinWin genomfördes den 16 april i Malmö rådhus. Med 30 föreningar och 30
företag som under ett par timmar skapade olika samarbeten som tydliggjordes med skrivna
avtal. Projektet har avslutats under året utan förlängt stöd.
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Föreningens utveckling
Frivilligcentra Malmö
Frivilligcentra är ett kunskapscenter för ideellt engagemang som drivs av MIP och arbetar
med att skapa, stärka och uppmärksamma engagemang. Under året har Frivilligcentra
beviljats medel från Sparbanksstiftelsen Skåne, Aktiv Fritid. Frivilligcentra har beviljats
medel från Region Skåne och Malmö stad, Hälsa för alla.
Två föreningsmässor har anordnats på Malmö högskola i samarbete med Studenthälsan och
Studentkåren, där över 100 frivilligorganisationer, idrottsföreningar och studieförbund deltog.
Föreningsmässan hade program på både svenska och engelska.

Engagemangsguide i Malmö – ett projekt
Projektet Engagemanguide i Malmö drevs av MIP och har sedan 2010 varit placerat under
Frivilligcentra Malmö. Statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen har under året finansierat
projektet. Projektet har slutredovisats under året.

Videdalsskolan för framtida Malmö – ett projekt
Bakom projektet står MIP, MISO och stadsområde öster. Projektet har fått ekonomiskt stöd
från Arvsfonden.

Team
Sammanträde
Styrelsen har hållit 9 sammanträden, varav ett sammanträde inleddes som styrelsekonferens.
MIPs styrelse 2013
Leif Jakobsson (ordförande)
Babbis Grammatikopoulos (v. ordförande)
Margareta Persson (v. ordförande/sekreterare)
Robabeh Taeri (kassör)
Håkan Larsson, Ingemar Holm och Pernilla Röjner (ledamot)
Maria Ohlsson, Fredrik Eklöf och Maria Pålsson (suppleant)
MIPs revisorer
Evald Fridén och John Johansson, revisorer
Rolf Hansson och Asterios Bratanis, revisor-suppleant
MIPs valberedning
Juan Moya sammankallade, Rolf Hansson och Natalia Hussain

Uppdrag
Fritidsnämnd dialoggrupp; Pernilla Röjner och Margareta Persson ordinarie
Fritidsnämnd dialoggrupp; Håkan Larsson och Linda Attin suppleant
Malmö högskola; Håkan Larsson, kontaktperson

Malmö 27 januari 2014
Styrelsen för MIP
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