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Tillsammans skapar föreningslivet möjligheter
Vi i styrelsen för MIP - Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation överlämnar härmed stolt
verksamhetsberättelsen 2016 till årsmötet. Verksamhetsberättelsen är denna gång upplagd efter hur
verksamhetsplanen 2016 skrevs med syftet att underlätta måluppföljning.
Under året har vi tagit ett än större kliv framåt på flera områden. Vi har startat igång KompetensCenter
Idéburna Malmös verksamhet, startat en utredning om Föreningarnas Hus, förlängt projektet kring
NAD – Nätverk, Aktivitet och Delaktighet, fördjupat processen med överenskommelsen tillsammans
med Malmö stad och hållit många föreningsutbildningar, träffat och hjälpt en rad olika föreningar med
frågor om till exempel stadgar, personalfrågor ekonomi och engagemang. Vi har också haft besök av
Social Platform – det största nätverket av Europiska frivilligorganisationer som arbetar för social
rättvisa och mänskliga rättigheter.
Allt som vi driver och genomför som paraplyorganisation gör vi för våra medlemsorganisationers
bästa. Vår samverkan med fritidsförvaltningen är viktig och våra samarbetsavtal tillsammans med
MISO kring föreningspoolen och föreningsutbildningarna innebär en service för hela den idéburna
sektorn.
Under året har vi också påbörjat ett arbeta med att bredda oss som organisation och välkomnar aktivt
såväl ideella föreningar som samfund, studieförbund, allianser, stiftelser och andra
paraplyorganisationer. Vi har också sått några frön till samverkan kring arbetsmarknad och merservice
för den idéburna sektorn som vi hoppas kan blomma fullt ut nästa år. Vi sprider information genom
nyhetsbrev och sociala medier. Även arbetet med att hitta rabatter och andra mervärden för
medlemmar i MIP är påbörjat och det kan ni läsa mer om i förslaget till verksamhetsplan för 2017.
MIP vill föra en dialog med samtliga medlemsföreningar och engagera än fler. Vi har genomfört
mässor, konferenser, föreningsluncher och möten under året. Men vi vill gärna hitta flera nya former
att mötas och genom överenskommelsen testar vi en del sådana nya initiativ. Samverkansfestivalen
Co-create var ett sådant exempel som gick av stapeln i oktober tidigare i år.
MIP har också en viktig roll som röstbärare, inte minst som remissinstans men också i våra
dialogträffar med fritidsförvaltningen. MIP vill bli mer kända för malmöborna. Därför driver vi
opinion och har till exempel skrivit replik på Katrin Stjernfeldt-Jammehs debattartikel om en jobbpakt
för malmöborna.
Vi vill tacka alla medlemsorganisationer, nya som gamla, för allt fantastiskt engagemang och bra
verksamheter som sker runt om i staden. Vi vill tacka våra samarbetspartners, framförallt MISO,
Nätverket idéburen sektor i Skåne, Skånes Föreningar, Sveriges Föreningar, Malmö mediakanal och
Malmö stad för bra samverkan och en förhoppning om fördjupad samverkan 2017.
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Vår dagliga verksamhet - MIP företräder och är en röstbärare
MIP har svarat på flera remisser under året. Malmö stads omorganisation, fritidsförvaltningens förslag
till nytt föreningsstöd 2017 och Malmö stads näringslivspolitiska strategi är några av dessa. Läs mer
på: http://mip.org.se/verksamhet/remissvar/
Under året har vi haft träffar och dialog med flera politiker, såväl kommunledning som opposition.
Vi har även opinionsbildat kring jobb i den idéburna sektorn och skrivit en debattartikel i Sydsvenskan
som publicerades i september. Den går att läsa här: http://www.sydsvenskan.se/2016-09-14/vi-antardin-utmaning-katrin-stjernfeldt-jammeh-antar-du-var
Vi har genomfört flera enkäter under året för att pejla av medlemsföreningarnas åsikter om viktiga
frågor som till exempel Malmöfestivalen, Ledardagen och Föreningsgalan.
Vi har underlättat för Malmöbor att hitta föreningar att engagera sig i, bland annat genom att arrangera
föreningsmässan Open your eyes och Volunteer match tillsammans med MISO, Studenthälsan och
Studentkåren.

Vår dagliga verksamhet - MIP är en nätverkande mötesplats
Då medel för Ledardagen inte beviljades från Malmö stad genomfördes inte eventet 2016. Svaren i
medlemsenkäten samt det faktum att vi inte fick beviljade medel att genomföra Ledardagen under året
har lett till att MIP och MISO beslutat att inte fortsätta arrangera den framöver.
Under året har MIP, tillsammans med MISO, arrangerat flera föreningsluncher, bland annat två träffar,
arrangerade tillsammans med MISO, HISO, Unionen och fritidsförvaltningen, för anställda i
föreningar som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och utvecklingsanställning. Vid ytterligare en
annan föreningslunch kom värden SpeedLedger och hade e-bokföring på schemat. Inför
fritidsförvaltningens ändringar kring fritidsförvaltningens föreningsstöd anordnade MIP och MISO
möte den 15 september för att få in synpunkter från medlemsföreningarna vad som är viktigt att föra
fram i dialogen med fritidsförvaltningen. Denna sammanfattning går att läsa på vår hemsida:
http://mip.org.se/minnesanteckningar-mote-foreningar-angaende-fritidsnamndens-foreningsbidrag/
MIP samarrangerade i mars tillsammans med Studieförbundet Bilda och Malmö högskola ett
seminarium, "Nätverkets relevans vid ungdomsarbetslöshet – hur kan vi påverka individers sociala
kapital?", med stöd av Stockholms Arbetareinstitutsförening. Fokus för dagen var
ungdomsarbetslöshetsfrågan, samt diskussion kring goda exempel på lösningar. En paneldiskussion
med verksamma aktörer inom fältet fokuserade på frågan; ”Hur kan olika parter konkret erbjuda
arenor där socialt kapital formeras och hur gör vi det i samverkan över sektorsgränser?”
MIP deltog i Fairtrade Challenge den 20 oktober och uppmuntrade medlemsföreningarna att göra
detsamma.
MIP har också besökt konferenser och städer i Sverige för att berätta om föreningslivet i Malmö
MIP driver en facebookgrupp för konsulenter och verksamhetschefer där tips och aktuella teman
diskuteras.
Två föreningsmässor har arrangerats under året; Volunteer Match och Open your eyes.
Volunteer Match genomfördes 10 februari på Malmö högskola med stöd av Malmö stad.
Syftet med evenemanget var att ge föreningar/organisationer som arbetar med volontärer i sin
verksamhet möjlighet att hitta nya aktiva bland högskolans studenter. I evenemanget deltog 24

föreningar/organisationer som under fyra timmar spred information om sin verksamhet och
diskuterade möjligheterna för studenterna att engagera sig utifrån sina egna förutsättningar, intressen
och behov. I anslutning till Volunteer Match anordnade Lyssnare Utan Gränser ett kortare seminarium
kring hur ansvariga i föreningar/organisationer lyssnar och har dialog med sina volontärer.
Föreningsmässan Open your eyes gick av stapeln den 28 september på Malmö högskola och eventet
hade 510 besökare varav 43 skrev upp sig som intresserade på föreningarnas listor. Utvärderingen
visar att de flesta medverkande föreningarna gärna deltar på liknande föreningsmässor framöver.
Arrangemanget genomfördes tillsammans med MISO, Studentkåren och Studenthälsan.

Vår dagliga verksamhet – MIP ger service och information
MIP har ett digitalt medlemsbrev som skickas ut en gång i månaden som nått alla medlemsföreningar
som uppgivit epostadress. Innehållet i nyhetsbreven har varit information från MIP, tips på
ekonomiskt stöd och information från myndigheter, samt tips på öppna arrangemang som föreningar
eller Malmö stad arrangerat. Information om events som medlemsorganisationer arrangerar läggs
kontinuerligt upp på hemsida och sprids i sociala medier. MIP tillhandahåller en service på hemsidan
där föreningar kan annonsera om lokaler som uthyres alternativt sökes. På MIPs hemsida har 146 olika
nyheter publicerats. Antalet sidvisningar har under året varit 26 597.
MIP har en Facebook sida med 661 följare som 676 personer/organisationer gillade vid årets slut.
Motsvarande siffra för 2016 var 515. MIP har även en twitter sida (@mipmalmo) som 703 följde vid
årets slut. Motsvarande siffra för 2015 var 591. MIPs Instagramkonto följs av 391. Fjolåret siffra på
antal följare var 251.
Under året har också nya initiativ tagits, bland annat lånar MIP ut sitt Instagramkonto "Följ en förening"
till intresserade föreningar. Syftet är att ge föreningen en möjlighet att marknadsföra sig och nå ut med
vad de gör samtidigt som allmänhet och MIPs medlemsföreningar får en inblick i vad andra föreningar
gör. Initiativet startade under hösten och har just nu 83 följare.
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
Under året har nytt avtal mellan MIP och MISO tecknats gällande lokalen på Spångatan där MISO är
projektägare from 19 oktober 2016. Även avtal gällande hemsidorna/domännamnen frivillig.se,
forening.se och intyg.se har setts över där MIP är projektägare av intyg.se, forening.se och MISO är
projektägare av frivillig.se. Men samverkan kring alla tre sidorna sker löpande. Under året har
samarbetsavtal med MISO gällande föreningsgalan, ledardagen och samverkan idéburna Malmö
avslutats.
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 15 000 användare.

Föreningspool Malmö
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.
MIP och MISO har tillsammans med Fritidsförvaltningen tecknat ett löpande två års avtal för
verksamheten. 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, Skånes Föreningars och Sveriges Föreningars hemsida.

I verksamheten använder vi ett antal material som t.ex. Dags för Stadgar. Vi har producerat dags för
ekonomi, Föreningslivets ordlista, manualer vid bildredigering och andra tips dokument inom olika
områden. Alla våra dokument finns i en dokumentbank på hemsidan.
En användbar hemsida i verksamheten är MISO och MIPs www.forening.se.
Möten med föreningar
89 föreningar har hört av sig och fått rådgivning per telefon och 77 föreningar har gjort detsamma via
mail. Vissa samtal har resulterat i ett möte med föreningen eller enskilda personer och andra samtal
har slutat med att frågan blir utredd direkt. Långt ifrån alla mail till Föreningspoolen leder till något
personligt möte.
Vi har personligen träffat 72 föreningar för 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, 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. Över 40 % av frågorna handlar om
ekonomi.
Många mindre föreningar 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 1 årsmöte 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,
bokslutsarbete mm. Föreningspoolen har stöttat föreningar i samband med lovverksamhet främst med
att räkna ut ledarlön, hjälp med reglering av skatter, samt betalning av arbetsgivaravgifter. Denna
service gäller föreningar som saknar rutiner för löneutbetalningar och eget skattekonto.
I dagsläget har Föreningspoolen uppdrag att sköta två föreningars löpande bokföring.
Behovet av ekonomisk support är stort, ca 50% av Föreningspoolens stöd ges i frågor rörande
ekonomi. Därför har denna funktion utökats i Föreningspoolen detta året.
Medlemshantering
Föreningspoolen har bland annat hjälpt föreningar med tips att bygga upp ett säkert medlemsregister
samt att skapa rutiner för att uppdatera detta. Föreningarna får tips kring olika sätt att kommunicera
med sina medlemmar.
Administration
För att underlätta föreningarna i deras administration har Föreningspoolen erbjudit hjälp med
dokumenthantering, scanning, enkel datasupport, revision mm. Hjälp med enklare trycksaker ges
också.
Föreningspoolens personal
Föreningspoolen personal har utökats med en anställd under året med huvudinriktning utbildning och
stöd i vardagens föreningsproblem. Internutbildning har skett löpande under året.
I dag har Föreningspoolen en bemanning bestående av verksamhetschef anställd med stöd från
fritidsnämnden på 50% samt sju tjänster motsvarande fem heltidstjänster med olika former av
arbetsmarknadsstöd.

Föreningsutbildningar
MIP och MISO vill genom föreningsutbildningarna ta ansvar för och erbjuda ett utbud av utbildningar
för förtroendevalda och ledare för att skapa trygghet i deras vardag.
Huvudman för verksamheten under våren var MIP och under hösten MISO.
MIP och MISO har tillsammans med Fritidsförvaltningen tecknat ett löpande två års avtal gällande
viss del av förvaltningens föreningsutbildning som anordnas av MIP och MISO.
Totalt har 384 personer deltagit i utbildningsverksamhet. 46% kvinnor och 54% män samt
32 % idrottsledare och 68 % ideella ledare.
24 kurstillfällen har anordnats för styrelser, förtroendevalda och intresserade enligt avtal med
fritidsförvaltningen. 277 personer (76%) har medverkat med att svara på kursutvärdering och 113
personer (38% ) har även lämnat fria synpunkter. Utbildningsinsatsen är ett viktigt och nödvändigt
komplement till Föreningspoolen.

Kompetenscenter Idéburna Malmö
Projektet drivs av MIP med 67 föreningar och intresserade organisationer i Malmö, med stöd från
Svenska ESF-rådet och Malmö stad. Projektet riktas ytterst mot samhälleliga mål som ökad
konkurrenskraft samt 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 seminarier "vardagsmeny"
med kortare och varierade inslag.
KC Malmö stärker 250 föreningsanställda och därigenom föreningslivet samt dess möjligheter att
delta i en positiv samhällsutveckling. Speciell vikt läggs vid att arbeta aktivt för jämställdhet,
tillgänglighet och likabehandling.
I februari till april pågick en planering och analysfas av projektet. I maj månad övergick projektet till
genomförande fas. Projektet pågår till den 31 oktober 2018. Varje vecka genomförs ”vardagsmeny”
som totalt haft xx deltagare. Ideella mötet genomförs månadsvis och är anpassat för ideellt
engagerade. Verksamhetens har skett i hyrda lokaler hos Kockum fritid samt kanslilokaler i
Nobelvägen 21, där även SPS, Open Skåne, Yalla Sofielund, Winnet och SIBC finns.
I projektets styrgrupp finns personer från följande organisationer; MIP, Skånes Föreningar, Malmö
stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finsam samordningsförbundet, Unionen fackförbund,
IDEA-arbetsgivarförbund samt ständigt adjungerat Svenska ESF-rådet.
Referensgrupperna som startats upp under året har verkat med följande ämnesområde; projektledare,
kommunikatör, ekonomi, marknadsföring, media, kommunikation, medlem och samverkan. Utredare
för projektet har anlitats Ingemar Pettersson, Boldsie AB.
Open center har arrangerats med aktuellt innehåll, därutöver möte skett med intresserade
studieförbund samt flertalet verksamma ESF projekt har vi tagit initiativ till att träffa. Regelbundet
genomförs föreningsbesök och dessutom intervjuer av föreningarnas företrädare.
Digitalt material, inbjudningar och aktuell information finns på www.kcmalmo.se

NAD och NAD 2.0 - Nätverk - Aktivitet – Delaktighet
Under 2016 har MIP, på uppdrag av Nätverket – Idéburen Sektor Skåne, fortsatt att arbeta med NAD Nätverk - Aktivitet – Delaktighet. MIP, med MISO som jämbördig part, har genom en

föreningssamordnare fortsatt att ge nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis
stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Dessutom har de föreningar
som anordnat aktiviteter fått möjlighet att utöka sin medlemskrets, samt verksamheten genom ny
kompetens och nya idéer. Under 2016 har 12 föreningar anordnat 16 aktiviteter med 135 deltagare.
Arbetet under 2016 har också fokuserat på att utveckla metoden NAD i samverkansarbetet mellan de
som är medverkande i NAD på strategisk nivå - Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Länsstyrelsen
Skåne, Kommunförbundet med Nätverket Idéburen sektor Skåne som idéburen part.
Under 2017 kommer NAD i Malmö att utvecklas genom en föreningssamordnartjänst på heltid. NAD
har också from hösten en blogg om det löpande arbetet som du kan läsa här:
http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/

Mötesplatser och kontantstöd
En förstudie kopplat till föreningscenter och Föreningarnas Hus påbörjades under hösten och beräknas
vara klar februari 2017. Kontakter med Malmö stad har tagits för att underlätta att fler skolor öppnas
upp efter skoldagen till gagn för föreningslivet.
MIP har övergripande en inställning att försöka påverka Malmö stad vid beslut kring
investeringsbudget och att investeringar görs med hänsyn till den idéburna sektorn.
Inom ramen för Malmöandans arbete kommer frågan kring kommunens översiktsplan för idéburen
sektor att diskuteras. MIP har i fritidsnämndens dialoggrupp lyft frågan om att nolltaxa ska omfatta
samtliga kommunala lokaler. Även i remiss kring föreningsstöd och Malmö stads omorganisation har
frågan tagits upp.

MIP samverkar med Malmö stad
MIP för samtal med kommunala tjänstemän som arbetar med föreningsrelaterade ämnen. MIP är med i
Dialoggruppen där vi har regelbundet samråd med Fritidsnämnden gällande bidragsbestämmelser och
i andra frågor som kan bli aktuella. Under året har föreningsgalan, föreningsstöd och Malmöfestivalen
och föreningslivets medverkan varit mycket diskuterat. MIP är med i juryn för årets Eldsjäl och Årets
förening. Vinnarna av prisen 2016 blev Mohamad "Mommo" Wail från KFUM Malmö Taekwondo
samt Omid Mahmoudi från Ensamkommandes förbund respektive FairPlay Tennisklubb och
föreningen MEGA.
MIP vill utöka samverkan även för de föreningar och organisationer som erhåller stöd från
kulturnämnden, miljönämnden och sociala resursnämnden. Diskussioner med kommunala tjänstemän
är påbörjade under året men då Malmö stad står inför en stor omorganisation kommer arbetet att
fortsätta under 2017.
Under året har MIP medverkat på en rad olika arrangemang och träffat föreningar och pratat om MIPs
verksamhet; MR-dagarna, Social Innovation Summit, Alibis för Interaction är några. MIP har också
deltagit i möten kring Opportunity space som är ett samverkansprojekt med bland annat Malmö stad,
White Arkitekter och IM. Syftet är att bygga upp en mötesplats för personer som står utanför
arbetsmarknaden under nästa vår.

MIP fördjupar samverkan med staden
Överenskommelsen/Malmöandan
MIP initierade processen som ledde till att Malmö stad 2014 beslutade att tillsammans sätta igång ett
arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället.
Föreningslivet hade drivit frågan en längre tid. Beslutet inspirerades av tidigare arbete som skett på

regional och nationell nivå. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om
att arbetet skulle föras vidare. Syftet är att fördjupa, förbättra och förtydliga samverkan mellan stad
och idéburen sektor, för att klara av de utmaningar som Malmö står inför. Det formella arbetet med att
få igång en överenskommelse mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad, har pågått sedan 1
april 2016 och har förlängts till sista juni 2017.
Arbetet har letts genom arbetsgruppen där flera paraplyorganisationer, bland annat MIP och MISO är
företrädda, tillsammans med tjänstepersoner från Malmö stad.
Efter en rad dialogkonferenser och möten under hösten har ett utkast till Överenskommelse-text tagits
fram och ska behandlas på remisskonferenser i början av 2017. Tanken är att en överenskommelse och
handlingsplan ska vara färdig att antas av många föreningar och Malmö stad under våren. Mer att läsa
om arbetet finns på www.malmoandan.se
Åtgärdsanställningar
Under året har Malmö stad även tillskjutit medel i budgeten för 100 åtgärdsanställningar varav 20 var
tilltänkta jobb i idéburen sektor. Då satsningen inte kom igång förrän efter sommaren har endast
hälften av platserna tillsatts. Det är oklart om satsningen fortsätter under 2017.

Efterfrågad verksamhet: Föreningslivets mötesplats
Föreningscenter/Föreningarnas Hus
MIP har länge sett ett behov av att skapa fler verksamhetslokaler till föreningslivet. Det pågår
diskussioner om en modell att öppna upp skolor och samtidigt anställa personer som inte idag finns på
arbetsmarknaden.
Det finns också ett behov av att samla och stärka föreningslivet och hela den idéburna sektorn. Därför
är en utredning om föreningarnas hus påbörjad och slutredovisas i februari 2017 till Malmö stad. En
projektanställd på 50% har arbetat med frågan sedan september 2016.
Syftet med utredningen är att titta på utvecklingsmöjligheter kring Föreningarnas Hus på Ystadvägen,
samt att titta vidare på ett koncept kring ett föreningscenter för samverkan mellan föreningar. En del
handlar om hur resurser ska allokeras i framtiden när det gäller denna typ av koncept. Utredningen har
gått igenom väsentligt bakgrundsmaterial, genomfört en rad studiebesök i Föreningarnas Hus och
andra studier kring föreningshus på andra orter, till exempel Örebro och Göteborg. Utredningen
kommer att avslutas i februari 2017 och har i början av december 2016 halvtidspresenterats för
uppdragsgivaren fritidsförvaltningen och dess ledning i frågan.

Föreningsinformation
Interna sammanträden
Styrelsen har mellan 1 januari 2016 och 31 december 2016 haft 8 styrelsemöten, 5 VU möten och 5
SAM VU möten.
Förtroendevalda:
MIPs styrelse 2016
Fredrik Eklöf (ordförande)
Maria Pålsson (vice ordförande)
Babbis Grammatikopoulos (vice ordförande)
Robabeh Taeri (kassör)
Ingemar Holm
Samir Arabi-Eter
Abdulkhadir Mohamed Futuree
Maria Ohlsson (tom mars)

Noel Munigala (tom oktober)
Andreas Siverståhl (tom december)
MIP VU
Fredrik Eklöf (ordförande)
Ingemar Holm
Robabeh Taeri (kassör)
SAM VU (MIP och MISO presidier)
Fredrik Eklöf (ordförande)
Robabeh Taeri (kassör)
MIPs revisorer
Evald Fridén och Rolf Hansson
MIPs valberedning
Leif Jakobsson sammankallade, Pernilla Röjner och Margareta Persson

Arbetsgrupper och styrgrupper:
Dialoggruppen fritidsnämnden
Ordinarie Noel Munigala tom (20 oktober) och ordinarie Samir Arabi-Eter och suppleant är
föreningskonsulenten
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. Nytt ombud från och med Noels avsägning av
uppdraget i oktober blev Maria Pålsson.
MIPs ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp bidrag
Margareta Persson
Pernilla Röjner
Arbetsgrupp för föreningsgala
Abdulkhadir Mohammed Futuree
MIPs ombud för Sveriges Föreningar
Ivar Scotte
MIPs ombud i Skånes Föreningar

Ingemar Holm
Pernilla Röjner (tom 20 oktober)
Arbetsgrupp överenskommelsen
Mikael Johansson
Arbetsgrupp föreningscenter
Fredrik Eklöf – sammankallande
Ingemar Holm
Abdulkhadir Mohamed Futuree
Styrgrupp Kompetenscenter Idéburna Malmö
Från MIPs styrelse:
Fredrik Eklöf
Cecilia Dolk

Andreas Siverståhl (tom 15 december)
Styrgrupp föreningspool
Från MIPs styrelse:
Maria Pålsson (ordinarie)
Samir Arabi-Eter (suppleant)

MIP är medlem i följande organisationer:
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.
Malmö mediakanal
Malmö mediakanal, som erbjudit flera möjligheter mot en rimlig kostnad att sprida
medlemsföreningarnas information. MIP har varit medlem i kanalen Malmö under året.

Anställda under 2016:
Ivar Scotte konsulent (jan) och verksamhetsledare samt projektledare KC Malmö from feb (heltid)
Lari Pitkä-Kangas samordnare civilsamhälle from april (halvtid) samt utredare föreningarnas hus
september 2016-februari 2017 (halvtid)
Mariam Ismail Daoud jämlikhetsamordnare KC Malmö from mars (deltid) och även projektsamordnare from maj (heltid)
Mia Josefsson föreningskonsulent from augusti (halvtid)
Mikael Johansson Tf föreningskonsulent februari-augusti (halvtid), föreningssamordnare NAD
januari-december (halvtid)
Olle Möller controller KC Malmö from februari (deltid) och from november (heltid)
Ulla Qvartsenklint kommunikatör KC Malmö from mars (halvtid)
Emma Borin – praktikant from våren (halvtid)
Ulla-Britt Swensson – ideell resursperson KC Malmö from hösten

Övrigt:
Årsmöte
MIP höll årsmöte den 29 februari 2016 för verksamheten 2015 på Garaget i Malmö. 46 var
röstberättigade och 63 totalt närvarande med yttrande- och förslagsrätt.
Kansli – Spångatan 11A
Kontrakt finns till 31 december 2016 för kansliverksamhet på Spångatan 11 A. Nytt avtal tecknat med
MISO som projektägare. MIP delar sin del av lokalen med MISO - Malmöidrotten och verksamheten
Föreningspoolen.
Kommunala konferenser & möten
MIP deltog vid fritidsförvaltningens ordförande- och konsulentkonferens den 22 november. MIP
deltog vid föreningsgalan 27 maj.

Nya medlemsföreningar i MIP under 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

African Association for Dyslexia
Afrikas Horn hjälporgansisation
Beerlula Kulturförening
C.A.R.E.
FilmCentrum Syd
Flamman Ungdomarnas Hus
Föreningen Parsamtalare i Skåne
Let´s Sport Girls
Malmö Bowls Club
Malmö GAA Club
Mentala Nätverket Skåne
Projekt-X Malmö
RSMH Mittpunkten Malmö
Somali Gabooye Forening
Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne
Strokeföreningen i Malmö
Studieförbundet Bilda Sydväst
Ungdom Mot Rasism Malmö
Vardagens civilkurage
Winnet Malmö
Vlora´s Förening
Vänskaparna

Medlemsantalet är 267 (255) föreningar. Förteckning följer i slutet av denna berättelse.
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Medlemsföreningar i MIP - Malmö
Lista på nya medlemsföreningar samt lista på alla medlemmar 2016-12-31
ABF Malmö
Afghansk Kulturförening
African Association for Dyslexia
Afrikas Horn hjälporgansisation
Aktiv Ungdom Malmö
Albanska Föreningars Union i Sverige
Almviks 4H Klubb
Anställningslösa i Förening
Arabiska Kulturföreningen i Malmö
Astma- och Allergiföreningen i Malmö
Barnens Scen
Beerlula Kulturförening
BH Net – Bosnien Hercegovina Network
BK Flagg
Bosanska Krajina Malmö
Bosnien och Hercegovinas Kvinnosällskap i
Malmö
Bridgeklubben Pri-Bri 1936
Brightful
Broar Ideella Förening
BUFF Filmfestival
Bufff Skåne
Bunkeflo Scoutkår
C.A.R.E.
Celiakiföreningen i Malmö
Centre for Capacity Building & Empowerment
Centrum för Barns Framtid
Centrum för Publikt Entreprenörskap
Cykelklubben Ringen
Dalhems IF
Dianova Ideell Förening
Djupadals Scoutkår
Djurrättsalliansen
Dyslexiförbundet FMLS i Malmö
Emmaus Björkå
Energy Squares
Ensamkommandes förbund
Epilepsiföreningen i Malmö
Europeiska föreningen för människors utveckling
FBK Balkan
FC Rosengård
FemCenter kvinnojour
FemNet
FilmCentrum Syd
First Community Assistance
Flamman Ungdomarnas Hus
Flykting Föreningen
Folkdansens Vänner Malmö
Fosie Scoutkår
Fotografiska Föreningen i Malmö
Friluftsfrämjandet Husie lokalförening
Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning

Friluftsgruppen
Frälsningsarmén Malmö
FUB Malmö
Föreningen ABADÁ-Capoeira Malmö
Föreningen Apollon
Föreningen Bryggeriet
Föreningen Idrott För Handikappade
Föreningen Malmö Cirkusskola
Föreningen MINE
Föreningen Parsamtalare i Skåne
Föreningen Skruv
Föreningen Sydkatten
Föreningen Värnet Malmö
GAK Enighet
GK Motus-Salto
Glokala Folkbildningsföreningen
Grekiska Föreningen Malmö
Grekiska Föräldrar Föreningen
Gröna Studenter Malmö
Hassela Helpline
Heleneholms IF
Heleneholms SK
Hembygdsgillet Malmö
Herrgårds Kvinnoförening
HK Malmö
Hohögs Scoutkår
HSO Malmö
Hungerprojektet
Husie IF
Husie KFUK-KFUM Scoutkår
Hyllie Folkets Hus
Hyllie IK
Hyllie Park Folkhögskola
Hörselskadades förening i Malmö
IF Friskis&Svettis Malmö
IFK Klagshamn
IFT Svalan och Duvan
IK Pallas
IK Pantern
Imagenes del Sur
Individuell Människohjälp Malmö
Insamlingsstiftelsen Lek för Hållbarhet
Insamlingsstiftelsen Little Big Malmö
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Irakiska Bild Front
Irakiska Kulturföreningen i Malmö
Iranska Flyktingrådet i Malmö
Iranska Föreningen i Malmö
Islamic Center
Jiujitsu Malmö
Kamratföreningen Comigen
Kanotföreningen Öresund

KFUK-M:s Sjöscoutkår
KFUM Fryshuset Malmö
KFUM KIOSK
KFUM Malmhaug Innebandy
KFUM Malmö
KFUM Malmö Taekwondoklubb
Konst & Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne
Korpen Malmö Idrottsförening
Korpen Malmö Varmvattengympa HIF
Kroatiska Kulturföreningen Jadran
KSF Kosova IF
KSF Makedonija
KSF Prespa Birlik
KSF Srbija Malmö
Kulladals FF
Kulturföreningen Spiritus Mundi
Kungliga Automobil Klubben KAK
Kvarnby AK
Kvarnby IK
Kwiaty Polskie
Kvinno Agenda
Kvinnoföreningen Hand i Hand
Latinamerikanska Kulturhuset
LB07
Let´s Sport Girls
Lilla Torg FF
Limhamn Hockey
Limhamns Bordtennisklubb
Limhamns Brottarklubb
Limhamns Motorklubb
Limhamns Sjöscoutkår
Limhamns Skytteförening
Lyssnare utan gränser
Mag- och tarmföreningen i Skåne
Malbas Basketbollklubb
Malbas Minibasketbollklubb
Malmö 4H-Krets
Malmö AI
Malmö Akademiska Förening
Malmö Allmänna Schackklubb
Malmö Amatörteaterforum
Malmö Anhörigförening
Malmö Badmintonklubb
Malmö Bowls Club
Malmö Boxningsklubb
Malmö Bridgeklubb
Malmö Budokwai
Malmö Civila Ryttareförening
Malmö Crawl & Medley Sällskap
Malmö Cricket Club
Malmö Dog Racing Club
Malmö Dövas Förening Svenske
Malmö Esperantoförening
Malmö FF
Malmö FN-Förening
Malmö Fäktklubb av 1919

Malmö GAA Club
Malmö Högskolas Miljöförening Fenix
Malmö IF Bordtennis
Malmö IKF Fotboll
Malmö Jämställdhetsbyrå
Malmö Kappsimningsklubb
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 Uppfinnarförening
Malmöflickorna
Malmökretsen av Scouterna
Malmökretsen av Svenska Röda Korset
Malmös Fältbiologer
Malmöskyttarna
Media Avenue Öresund
Mentala Nätverket Skåne
Möllevångens Scoutkår
Naturskyddsföreningen Malmö
NBV Skåne
NK Croatia
Nordic Internship
OIKOS Community
Oxie Scoutkår
Oxie Sportklubb
PeaceWorks Sweden
Pistolskytteklubben Elbogen
Projekt-X Malmö
RFSU
RME Skåne
Rosengårds Folkets Hus
Rosenvångs Gymnastikklubb
RSMH Mittpunkten Malmö
Rydbergs Dance Academy
Rädda Barnen Distrikt Malmö
Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö
Rörelsen Gatans Röst och Ansikte
Scoutkåren Gripen
Scoutkåren Pilen av NSF
SeniorNet Malmö
Sensus Skåne-Blekinge
Simklubben Ran
SK Hakoah
Skabersjö Skytteförening

Skridskoklubben Skrinnaren
Skådebanan Södra regionen
Skånes Bridgeförbund
Skånes Motorcyklister
Slottsstadens Scoutkår
Slottstadens Konståkningsklubb
Sofielunds Folkets Hus Förening
Somali Gabooye Forening
Somaliska onkod ungdomsföreningen
Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne
Somaliska Ungdomsförening
Spelens Hus
SPF Seniorerna Jägersro
Sportdykarklubben Malmö-Triton
Sportfiskeklubben Spinnaren
Språkcentrum i Malmö ek. förening
S-studenter i Malmö
SSU Centrum
SSU Flamman
Strokeföreningen i Malmö
Studieförbundet Bilda Sydväst
Svalorna Latinamerika
Swedish West Papuan Association
Svenska Blå Stjärnan Skåneförbundet
Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
Sverigefinska Pensionärsförening

Sverok Skåne
Synskadades Förening i Malmö
Sällskapet Gammeldansens Vänner
Söderkulla IK
Tamam Malmö
Thailändska Föreningen i Malmö
The English International Association of Lund
Tornfalkens Scoutkår
Trans- och Tjejjouren i Malmö
Tygelsjö BK
Uganda Society in Skåne
Ung Pirat Södra distriktet
Unga Örnar Malmö
Unga Örnar Oxie
Ungdom Mot Rasism Malmö
Ungdoms Vänskapsförening i Malmö
Valby-Västra Klagstorp BK
Vardagens civilkurage
VATRA-Ukrainska Riksförbundet i Sverige
Victor Jara Föreningen i Malmö
Winnet Malmö
Vlora´s Förening
woman2woman Diaspora action group
Vänskaparna
Örestads Ryttaresällskap
Örestadsgymnasterna

