Verksamhetsberättelse
2014

Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation

Styrelsen för MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin
berättelse över verksamheten för år 2014.
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 initiativ med Samverkan Idéburna Malmö. Dessutom har en
breddad utbildningsverksamhet och föreningspoolen för föreningslivet blivit en permanentad
verksamhet. 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. 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 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.
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 330 (282) olika
nyheter publicerats på hemsidan. Nyheterna
har publicerats så att RSS prenumeration
119 (24) är möjlig. Antalet sidvisningar har
under året varit 41 755 (29 993).
MIP har en Facebook sida som 145 gillade
vid årets slut. MIP har en twitter sida @mipmalmo
som 359 följde vid årets slut.
Hemsideadresser som MIP äger: civilkraft.se, malmo.org, ideburnamalmo.se, foreningskul.se,
foreningsutbildning.se, frivilligcentra.se, integrationiforening.se, ledardagen.se, och
mip.org.se

Årsmöte
MIP höll årsmöte den 10 februari på Ungdomens hus. På årsmötet deltog 30 föreningar med
53 personer.
I samband med årsmötet presenterades Ledardagen, föreningsutbildning och föreningspoolen.
Dessutom blev det måltid & bordsmingel kring aktuella föreningsämnen.
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Ledardagen Malmö 2014
MIP och MISO välkomnade alla engagerade krafter inom föreningslivet i
Malmö, såväl föreningsstyrelser, föreningsledare och anställda i förening,
funktionärer och volontärer.
Den 14 maj 2014 samlades 400 personer för nätverkande, inspiration,
utveckling, information, ny kunskap och nya vänner. Ett femtiotal händelser
arrangerades under dagen på Moriska Paviljongen, Folkets Park Malmö. Arrangemanget fick
stöd från Malmö stad och Sparbanksstiftelsen Skåne.

Föreningspool
Föreningspool Malmö, är en verksamhet som
MISO och MIP driver i samverkan med fritidsförvaltningen för att kostnadsfritt ge råd, stärka
och stödja Malmös ideella föreningar. Formell huvudman för verksamheten är MISO.
Under projekttiden har vi säkerställt att behovet av stöd som både fritidsförvaltningen, MISO
och MIP upplevde fanns, är ett behov som även föreningarna har. Under sommaren 2014
gjordes en enkätundersökning bland MISO och MIPs medlemsföreningar och de svar vi fick
visade tydligt att föreningarna behöver få hjälp och stöd med många olika administrativa
tjänster. I uppbyggnadsfasen har vi fokuserat på att bygga en stabil organisation och
arbetsgrupp. Styrgruppen för föreningspoolen har träffats regelbundet.
Under hösten besökte vi en föreningspool i Varberg och en i Malung-Sälen vilka båda varit
verksamma länge. Vi studerade dels hur man praktiskt servar/hjälper föreningar både
administrativt och praktiskt samt deras finansiering av sin verksamhet.
Under året har vi vidareutvecklat vår hemsida www.malmo.foreningspool.se som i dagsläget
länkas via Malmö stad fritidsförvaltningen, MISO, MIP och Sveriges Föreningars hemsida.
I verksamheten har vi använt gammalt material som t.ex. Dags för Stadgar. Vi har producerat
eget material som t.ex. manualer vid bildredigering, hemsidebyggande och andra
tipsdokument inom olika områden. En användbar hemsida i verksamheten är ”vår egen”
www.forening.se Bokföringsprogram och olika medlemsregister har inventerats och testats.
Möten med föreningar De föreningar vi har träffat representerar mångfalden i Malmös
föreningsliv. Vi har noterat 83 samtal via telefon, ett trettiotal frågor via e-post.
Vi har träffat 55 föreningar för personliga besök, varav några leder till korta insatser från
föreningspoolen och andra till längre. Det har rört sig om önskan om 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 som finns verksamma ute i ett stadsområde, med ett ofta litet
ekonomiskt stöd, kontaktar oss för att få hjälp att växa. Oftast är detta föreningar som inte är
registrerade hos fritidsförvaltningen. Andra föreningar är den traditionella föreningen som är
registrerad och som drabbas av ett ”vardagsproblem”. Problemet kan till exempel vara
tolkning av stadgarna. Personal från föreningspoolen har lett 4 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 föreningen
och bokslutsarbete. Föreningspoolen har stöttat föreningar i samband med lovverksamhet
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främst med att räkna ut ledarlön, hjälp med reglering av skatter, samt betalning av
arbetsgivaravgifter. Denna service gäller föreningar som saknar rutiner för löneutbetalningar.
Unga Örnar Oxie beskriver att ”Tack vare föreningspoolens hjälp med löneutbetalning kunde
vi genomföra vår lovaktivitet då föreningen inte fixar det själv”.
I dagsläget har föreningspoolen uppdrag att sköta två föreningars löpande bokföring.
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 delaktig hela tiden.
Irakiska Kulturföreningen i Malmö beskriver att ”De sista åren pratade vi ofta i vår förening
om att vi behövde en hemsida. Genom Föreningspool Malmö fick vi all stöd och hjälp. Mycket
bra känsla att man vet om det händer något i framtiden då finns föreningspoolen alltid för att
hjälpa till! Det är fantastiskt!”
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 har successivt bemannats. Det har krävts tid för
att få föreningspoolens personalstyrka sammansvetsad med en gemensam värdegrund.
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 har en ny verksamhet med 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 förvaltningens föreningsutbildning som från och med 2014 anordnas av MIP och MISO.
Föreningspoolen har presenterat sig vid föreningsutbildningar och andra arrangemang. Samtal
har inletts om att hålla utbildningar för föreningar med uppdrag från kulturförvaltningen.
Under året har 22 kurser anordnats för styrelser, förtroendevalda och intresserade. Som en del
i föreningsutbildning har även frivilligfrukostar arrangerats tillsammans med Sensus.
Föreningsfika har arrangets på kvällstid med olika aktuella föreningsämnen.
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 föreningsluncher har varit:
 Utdrag ur brottsregistret tillsammans med Hassela Helpline
 Handleda praktikanten tillsammans med Emmaus Björkå
 Diskriminerginsgrunder tillsammans med Malmö mot Diskriminering
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Kansli – Spångatan 11A
Nytt kontrakt har tecknats 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
Följande föreningar beviljades medlemskap under 2014:
 IFT Svalan och Duvan
 Svenska - Somaliska ungdomsförbundet i Norden
 Tygelsjö BK
 Skådebanan Södra regionen
 FÖS Fetma & Övervikt Skåne
 Lyssnare utan gränser
 AiF – Anställningslösa i Förening
 USAM – föreningen för Uppfinnare, Designer, Innovatörer
 Europeiska föreningen för människors utveckling
 RFSU Malmö
 Swedish West Papuan Association
 Ensamkommandes förbund
 Språkcentrum i Malmö
 Föreningen MINE
 Konst & Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne
 Malmö Jämställdhetsbyrå
 Föreningen Broar Ideella Förening
 Föreningen Kvinno Agenda
 Kvinnoföreningen hand i hand
Medlemsantalet är 236 (226) föreningar. Förteckning följer i slutet av denna berättelse.

Förening ideellt engagemang
MIP har tillsammans med MISO påbörjat avveckling av organisationen.

Nätverket Idéburen sektor i Skåne
MIP är medlem och har tillsammans med flera aktörer bildat föreningen, 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.
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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 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.
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


Plan för kvinnofrid – mot våld i nära relation

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.

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

Civil Kraft
I nio månader under 2014 genomförde MIP och MISO en förstudie
finansierad av Europeiska Socialfonden (445 986:-), med förskottering
från Malmö stad (200.000:-). Förstudiens syfte var att undersöka om det
finns en möjlighet att utöka den befintliga administrativa verksamheten
Föreningspoolen som drivs av MISO (med MIP som jämbördig part) med en praktiskt
stödjande verksamhet. Förstudien har också haft för avsikt att undersöka vad det finns för
möjligheter att som paraplyorganisation bli arbetsgivare för en praktisk verksamhet med
personer som är långt från arbetsmarknaden, vilket underlättar för mindre föreningar i deras
vardag. Målgruppen i förstudien har varit personer som är långt från arbetsmarknaden utifrån
variablerna ungdomar, personer med funktionsvariation och invandrade.
I arbetet med förstudien genomförde projektmedarbetarna ett seminarium kring
arbetsmarknaden för personer med funktionsvariation, två referensgrupper (Fas 3-grupp och
föreningar), enkät-undersökning om behov i föreningar, idéseminarium, samt tog fram
arbetsmarknads- och föreningsstatistik. Under arbetsprocessen har vi haft ca 30 möten med
68 personer: 24 kvinnor (35 %) och 44 män (65 %).
Förstudiens resultat visar på en rad intressanta slutsatser som bekräftar behovet av en praktisk
föreningspatrull. Några av de bekräftande slutsatserna presenteras här:
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Enkät-undersökningen kring behov gav följande svar från 46 föreningar (svar med
högst %): Målning och tapetsering 22 %, Snickeriarbete 22 %,
Skötsel av anläggning 15 %, Arrangera enkla evenemang 13 %, Funktionärer 39 %.



Sannolikheten för en ungdom att vara arbetslös minskar med 80 % om den är aktiv i
en eller flera föreningar.



Börja i liten skala, i ett par föreningar. Inte så många deltagare i projektet.



Samlokalisering, ett gemensamt kontor för Arbetsförmedlingen och de föreningar som
är aktiva i projektet.



Tänkbar projektmetod: Tillbaks Tillsammans - validering, matchning och stödstruktur.
I omvärldsanalysen har vi upptäckt att det stora behovet kring individen i processen
för att leda personen till ett självutvecklande är en treenighet bestående av
valideringen av personens erfarenheter, matchningen och stödet kring personen i
arbetsmiljö.



317 föreningar i Malmö har 1-4 anställda, vilket innebär att med rätt stöd och
utbildning skulle många föreningar kunna ta emot fler anställda.



I en enkät vi skickade ut om könsfördelningen i styrelserna svarade 117 föreningarna
(909 personer i styrelserna) att det är 487 män och 419 kvinnor

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Malmö högskola har visat intresse
till ett framtida genomförandeprojekt.

Föreningens utveckling
Frivilligcentra Malmö
Frivilligcentra har varit ett kunskapscenter för ideellt
engagemang och som arbetat med att skapa, stärka samt
uppmärksamma engagemang. Under året har medel beviljats
från Region Skåne och Malmö stad, Hälsa för alla.
Frivilligcentra Malmö har avvecklats under året.

Föreningsmässa
Två föreningsmässor har anordnats tillsammans med MISO 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.

Samverkan Idéburna Malmö
I maj 2014 beslutade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF att ge MIP,
med MISO som jämbördig part, projektstöd (300 000 kr.) för att arbeta med en lokal
överenskommelse: ”Samverkan Malmö – en lokal överenskommelse”. Till grund för detta
projekt ligger den nationella Överenskommelsen inom det sociala området. Projektets tid
sträcker sig från 1:e september 2014 till 31:e augusti 2015. Bakgrunden till att MIP lämnat in
ansökan för ett projekt, var en avsiktsförklaring mellan Malmö stad och MIP (vilken skrevs
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under i april 2014) om ett samarbete för att ta fram en övergripande överenskommelse inom
det sociala området.
Innan projektet startade officiellt inleddes diskussioner med representanter från Malmö stad
och idéburna verksamheter, för att implementera syftet med projektet. Ur diskussionerna med
Malmö stad genererades en idé om att inleda ett samarbete med Välfärdsavdelningen och det,
ur Malmökommissionen, sprungna utredningsdirektivet ”Utveckla former för samverkan med
civilsamhället kring social hållbarhet”. När projektet var igång officiellt bildades därför en
beredningsgrupp bestående av Välfärdsavdelningens ansvarige för utredningsdirektivet,
projektägarna och en representant från Sociala Resursförvaltningen. Denna grupp har träffats
kontinuerligt varannan eller var tredje vecka och har bl.a. behandlat frågor som gäller det
gemensamma operativa arbetet och skapat en synkad tidsplan.
Till projektet knöts också en styrgrupp bestående av representanter från MIP och MISOs
styrelser, samt projektledare och – koordinator. Gruppen har träffats en gång i månaden under
hösten och har bl.a. diskuterat strategiska frågor gällande politisk nivå.
Under hösten fortsatte träffarna med idéburna verksamheter, där projektägarna framförallt
inriktat sig på nätverk/paraplyer som har föreningar som representanter. Två sådana
sammanslutningar - studieförbunden och meta-organisationer - hann projektmedarbetarna
träffa under hösten.
Tillsammans med Malmö stad arrangerades den 13:e oktober ett dialogmöte vid två
tidpunkter med idéburna verksamheter och representanter från Malmö stad. Det var ca 120
representanter som deltog från 72 idéburna verksamheter. Vid detta tillfälle presenterades
information om den nationella Överenskommelsen, Malmö stads sociala hållbarhetsarbete och
idéburen sektors styrka. Mötet avslutades med grupparbete kring olika frågor, samt en
presentation av svaren.
Den 27:e november bjöd MIP och MISO tillsammans med Välfärdsavdelningen in 15
representanter för idéburen sektor till ett möte med Regeringskansliets ”Utredning för ett
stärkt civilsamhälle”. Utredningens frågor låg i linje med den fördjupade samverkan som
MIP, MISO och Malmö stad driver ihop. I anslutningen till detta gick en enkät ut till idéburna
verksamheter med de frågor som utredningen hade för avsikt att ställa. Svaren lämnades till
utredningen, samt sparades till det fortsatta arbetet med samverkan.
I december anställdes en person på heltid för att under denna månad samla kontaktuppgifter
till kommunikatörer i idéburen sektor för att under inledningen av 2015 starta upp ett
kommunikatörsnätverk. Ett nätverk som tillsammans ska stödja, kompetens höja och stärka
idéburen sektor i Malmö.
Projektmedarbetarna har under hösten också träffat representanter från politiken, både
styrande och opposition.
Överenskommelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under
hösten arrangerat träffar, som projektmedarbetarna har deltagit vid, för de som dels arbetar
med liknande processer men även de som har fått medel för projekt inom andra områden.
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.
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Videdalsskolan för framtida Malmö
Ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, MIP, MISO
och Malmö högskola. Projektet finansierades delvis av
Allmänna Arvsfonden. Projektets mål var att ge
ungdomarna en bra grund att stå på inför deras fortsatta
studier och deras yrkesverksamma liv. Projektet har
avslutats, varade mellan februari 2011 till juni 2014.
För att stödja ungdomarna i deras kommande
yrkesval/studier kompletterat med en aktiv fritid behöver
ungdomarna tidigt få möjlighet att bygga egna positiva
relationer med det omgivande samhället. På olika sätt måste vi stärka ungdomarnas förmåga
att möta utmaningarna i dagens och morgondagens arbetsliv. Genom att integrera omvärlden i
skolans undervisning tror vi att vi ger ungdomarna en bra grund att stå på. Projektet har tagit
fram en programmodell.

Team
Sammanträde
Styrelsen har hållit 9 sammanträden, och även möten med MISOs styrelse.
MIPs styrelse 2014
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 och Maria Pålsson (suppleant) samt
Charlene Rosander (suppleant) som avsagt sig under året.
MIPs revisorer
Evald Fridén och John Johansson, revisorer
Rolf Hansson och Asterios Bratanis, revisor-suppleant
MIPs valberedning
Leif Jakobsson sammankallade, Rolf Hansson och Juan Moya.

Uppdrag
Fritidsnämnd dialoggrupp; Pernilla Röjner och Margareta Persson ordinarie
Fritidsnämnd dialoggrupp; Håkan Larsson och Linda Attin suppleant
Malmö 23 januari 2015
Styrelsen för MIP
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Medlemsföreningar i MIP - Malmö, 2014-12-31
ABF Malmö
Afghansk Kulturförening
Aggrokult Skateboardförening
Aktiv Ungdom Malmö
Albanska Föreningars Union i Sverige
Almviks 4H Klubb
Anställningslösa i Förening AiF
Arabiska Kulturföreningen i Malmö
Astma- och Allergiföreningen i Malmö
Barnens Scen
BH Net – Bosnien Hercegovina Network
BK Flagg
BK Kick
BK Olympic
Bosanska Krajina Malmö
Bridgeklubben Pri-Bri 1936
Broar Ideella Förening
Bunkeflo Scoutkår
Celiakiföreningen i Malmö
Club Filipino
Cykelklubben Ringen
Dalhems IF
Dianova Ideell Förening
Djupadals Scoutkår
Dyslexiförbundet FMLS i Malmö
Emmaus Björkå
Ensamkommandes förbund
Epilepsiföreningen i Malmö
FBK Balkan
FC Rosengård
FemNet
Fetma & Övervikt i Skåne
FIFH/Föreningen Idrott För Handikappade
First Community Assistance
Flykting Föreningen
Folkdansens Vänner Malmö
Fosie Scoutkår
Fotografiska Föreningen i Malmö
Friluftsfrämjandet Husie lokalförening
Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning
Frälsningsarmén Limhamn
FUB Malmö
Föreningen Apollon
Föreningen Bryggeriet
Föreningen Malmö Cirkusskola
Föreningen MINE
Föreningen Skruv
Föreningen Sydkatten
Föreningen Värnet Malmö
GAK Enighet
GK Motus-Salto
Glokala Folkbildningsföreningen
Grekiska Föreningen Malmö
Grekiska Föräldrar Föreningen

Hjärnkraft-Malmö med omnejd
HK Malmö
Hohögs Scoutkår
HSO Malmö
Husie IF
Husie KFUK-KFUM Scoutkår
Hyllie Folkets Hus
Hyllie IK
Hyllie Park Folkhögskola
IF Friskis&Svettis Malmö
IFK Klagshamn
IFT Svalan och Duvan
IK Pallas
IK Pantern
IK Sparta
IM Individuell Människohjälp
Imagenes Del Sur
Interamerica FKK
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Irakiska Kulturföreningen i Malmö
Iraks Turkmenska Förening
Iranska Flyktingrådet i Malmö
Iranska Föreningen i Malmö
Iransk-Svenska Föreningen i Malmö
Islamic Center
Isländska Föreningen i Malmö
Jiujitsu Malmö
Kamratföreningen Comigen
Kanotföreningen Öresund
KFUK-M:s Sjöscoutkår
KFUM KIOSK
KFUM Po-Eun Taekwondo
Kirsebergs Schackklubb
Konst & Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne
Korpen Malmö Varmvattengympa HIF
Korpföreningen Malmö Fotboll
Kroatiska Kulturföreningen Jadran
KSF Kosova IF
KSF Makedonija
KSF Prespa Birlik
KSF Srbija Malmö
Kulladals FF
Kungliga Automobil Klubben KAK
Kurdiska Föreningen i Malmö
Kvarnby AK
Kvarnby IK
Kwiaty Polskie
Kvinno Agenda
Kvinnoföreningen Hand i Hand
Latinamerikanska Kulturhuset
LB07
Limhamn Limeburners HC
Limhamns Bordtennisklubb
Limhamns Brottarklubb
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Hassela Helpline
Heleneholms IF
Heleneholms SK
Hembygdsgillet Malmö
Herrgårds Kvinnoförening
Lyssnare utan gränser
Malbas Basketbollklubb
Malbas Minibasketbollklubb
Malmhaug KFUM IBK
Malmö 4H-Krets
Malmö AI
Malmö Allmänna Schackklubb
Malmö Amatörteaterforum
Malmö Badmintonklubb
Malmö Boxningsklubb
Malmö Bridgeklubb
Malmö Budokwai
Malmö Civila Ryttareförening/MCR
Malmö Cricket Club
Malmö Danscenter
Malmö Dog Racing Club
Malmö Dövas Förening Svenske
Malmö FF
Malmö FN-Förening
Malmö Fäktklubb av 1919
Malmö IF Bordtennis
Malmö IKF Fotboll
Malmö Jämställdhetsbyrå
Malmö KFUM
Malmö Konståkningsklubb
Malmö Korpförbund
Malmö Mediakanal
Malmö Missionsförsamling
Malmö mot Diskriminering
Malmö Orienteringsklubb
Malmö Radioflygsällskap
Malmö Ridklubb
Malmö Roddklubb
Malmö Schacksällskap
Malmö Sjöscoutkår
Malmö Släktforskarförening
Malmö Squash Rackets Club
Malmö SSU-Krets
Malmö Tigers Wrestling Team
Malmö Turkiska Kulturförening
Malmö Uppfinnarförening
Malmöflickorna
Malmökretsen av Scouterna
Malmökretsen av Svenska Röda Korset
Malmöskyttarna
Move Malmö MHF Ungdom
Möllevångens Scoutkår
NK Croatia
Nordic Internship
Oxie Scoutkår
Oxie Sportklubb

Limhamns Motorklubb
Limhamns Schackklubb
Limhamns Simsällskap
Limhamns Sjöscoutkår
Limhamns Skytteförening
Rosengårds Folkets Hus
Rosengårds Vänskapsförening
Rosenvångs Gymnastikklubb
Rydbergs Dance Academy
Rädda Barnen Distrikt Malmö
Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö
Scoutkåren Gripen
Scoutkåren Pilen av NSF
Senior Vänner
SeniorNet Malmö
Simklubben Ran
SK Hakoah
Skabersjö Skytteförening
Skandinaviska Afro Kulturcenter Riksförbundet
Skridskoklubben Skrinnaren
Skådebanan Södra regionen
Skånes Bridgeförbund
Skånes Motorcyklister
Slottsstadens Scoutkår
Slottstadens Konståkningsklubb
Sofielund Folkets Hus
Somaliska Kultur- och Idrottsförening
SPF Bulltofta
SPF Jägersro
Sportdykarklubben Malmö Triton
Sportfiskeklubben Spinnaren
Språkcentrum i Malmö
S-studenter i Malmö
SSU Centrum
SSU Flamman
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset Malmö
Svalorna Latinamerika lokalgrupp Skåne
Swedish West Papuan Association
Svenska Blå Stjärnan
Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
Sverigefinska Pensionärsföreningen
Synskadades Förening SRF Malmö
Sällskapet Gammeldansens Vänner
Söderkulla IK/BTK
Tamam Malmö
Thailändska Föreningen i Malmö
The English International Association
Tornfalkens Scoutkår
Tygelsjö BK/IBF
Uganda Society
Ung Pirat Malmö
Unga Örnar Capoeira
Unga Örnar Malmö
Unga Örnar Oxie
Unga Örnar Sofielund
Unga Örnar/Ungliga Teatern

MIP verksamhetsberättelse 2014

sid 11

Palestinska Föreningen
Pistolskytteklubben Elbogen
Positiva Gruppen Syd
Returhuset Oikos
RFSL Ungdom Syd
RFSU
RGRA - Rörelsen Gatans Röst Och Ansikte
RME Skåne

Ungdoms Vänskapsförening i Malmö
USAM
Valby-Västra Klagstorp BK
Victor Jara Föreningen i Malmö
woman2woman Diaspora action group
Vår Frälsares Katolska Församling B&U
Örestads Ryttaresällskap
Örestadsgymnasterna

___________________________________________________________________________

Ledardagen - onsdagen den 20 maj mellan kl 15-20

och konferens med Samverkan Idéburna Malmö kl 15.00-17.30.
Platsen är Moriska Paviljongen i Malmö Folkets Park.
Ledardagen är en dag för inspiration, glädje, möten, kunskap, erfarenhetsutbyte men också
för att gemensamt synliggöra och uppmärksamma allt ideellt engagemang i Malmö.
Du som ledare väljer vad du vill uppleva eller bara ta en kopp kaffe. MIP och MISO
välkomnar alla ledare i Malmö kan vara med, antingen en kort stund eller hela tiden.
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