MIP och MISOs

Föreningsutbildningar
Hösten 2017

i regi av Föreningspool Malmö
www.foreningspoolmalmo.se/utbildning

Föreningsutbildning
av MIP och MISO
Datum

Tid

Utbildning

23 augusti

18.00-21.00

Styrelsekunskap grund *		

30 augusti

18.00-21.00

Kassörskunskap grund

4 september

18.00-21.00

Praktisk bokföring i förening

12 september

18.00-21.00

Styrelsekunskap avancerad **

18 september

18.00-21.00

Kassörskunskap avancerad

28 september

18.00-21.00

Styrelsekunskap grund *

3 oktober

18.00-21.00

Styrelsekunskap avancerad **

16 oktober

18.00-21.00

Styrelsekunskap grund *

9 november

18.00-21.00

Kassörskunskap grund

15 november

18.00-21.00

Styrelsekunskap avancerad **

20 november

18.00-21.00

Praktisk bokföring i förening

7 december

18.00-21.00

Kassörskunskap avancerad

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt fritidsnämnd.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt fritidsnämnd.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en styrelseledamot medverka.

Plats

Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö

Information

Utbildningarna arrangeras i samråd med fritidsförvaltningen och är kostnadsfria för föreningar i Malmö.
För mer information kring de utbildningar som arrangeras av MIP och MISO
kontakta utbildning@foreningspoolmalmo.se

Anmälan

Anmäl dig till utbildningarna på www.foreningspoolmalmo.se/utbildning
Om det är många som vill delta på utbildningarna så kommer vi att begränsa deltagarna till
max 2 personer/förening.

Föreningspool Malmö vänder sig främst till den lilla föreningen utan anställd personal.
Det är mycket papper att hålla ordning på i en förening; alla årsmöteshandlingar, medlemsregister och det
som rör ekonomi. Vi hjälper till med bildande av förening och revidering av stadgarna. Föreningspool Malmö
är ett stöd i föreningens vardag så att de ideella krafterna klarar föreningens administration enklare så att de
kan lägga sina resurser på verksamheten.
Boka ett möte
Behöver din förening hjälp och stöd från Föreningspoolen så är ni välkomna att boka ett möte.
Kontaktuppgifter finns på www.foreningspoolmalmo.se

Utbildningsbeskrivning
Kassörskunskap grund

Styrelsekunskap grund *

Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av
ekonomi. Här introducerar vi dig i uppdraget som
kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra
i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens
ekonomi kan hanteras.
Kursinnehåll:
Formalia kring ekonomi
Kassörens roll i relation till styrelsens kollektiva ansvar
för föreningens ekonomi
Praktiska rutiner för handkassa, verifikat, kvitto och
medlemshantering
Kort om bokslut (budget, resultat- och balansräkning)
Revisorns roll

Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar
utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen
ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.
Kursinnehåll:
Stadgegenomgång.
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Kassörskunskap avancerad

Styrelsekunskap avancerad **

I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på
bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera
bokslut och andra rapporter.
Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning

I den avancerade kursen riktar vi oss till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och fördjupar
oss i styrelsens arbete.
Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller även ekonomiska begrepp såsom
budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning där vi vänder oss till
de förtroendevalda som är intresserade av föreningsekonomi.
Kursinnehåll:
Grundläggande bokföringsregler
Baskontoplanens uppbyggnad med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen
Skillnaden på kontant- och faktureringsmetoden
Praktiska övningar i bokföring
Bokningar inför bokslut
Resultat- och balansräkning

Kunskapsutveckling i en
förening är viktigt - nya
förtroendevalda i styrelsen
behöver ny kunskap

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill
registrera sig på nivå 2.
** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill
registrera sig på nivå 3.
I båda utbildningarna ska ordförande och minst en
styrelseledamot medverka.

Information & Anmälan
www.foreningspoolmalmo.se/utbildning

MIP och MISO erbjuder föreningsutbildningar i samverkan med fritidsförvaltningen. Att sköta en förening skall
vara roligt. Ibland saknar vi kunskap i detta arbete och syftet med våra utbildningar är att ge den kunskapen. Vi vill
utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att
samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter.

Utbildningar arrangerade av Fritidsförvaltningen
Datum

Tid

Utbildning

31 augusti

17.30-20.30

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning ***

6 september

17.30-19.30

Utbildning för föreningar med anställda steg 1 **

6 september

13.00-15.00

ApN – digitalt bidragssystem

7 september

17.30-19.30

Bidragsbestämmelser *

13 september

17.30-19.30

Utbildning för föreningar med anställda steg 2 **

21 september

17.30-20.30

Sjukvårdsutbildning med HLR ****

4 oktober

17.30-19.30

ApN – digitalt bidragssystem

5 oktober

17.30-20.30

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning ***

12 oktober

13.00-15.00

Bidragsbestämmelser *

8 november

13.00-15.00

Utbildning för föreningar med anställda steg 1 **

8 november

17.30-19.30

ApN – digitalt bidragssystem

15 november

13.00-15.00

Utbildning för föreningar med anställda steg 2 **

16 november

17.30-19.30

Bidragsbestämmelser *

22 november

17.30-20.30

Sjukvårdsutbildning med HLR ****

5 december

17.30-20.30

Brandskyddsutbildning ****

6 december

13.00-15.00

ApN – digitalt bidragssystem

7 december

17.30-20.30

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning ***

14 december

13.00-15.00

Bidragsbestämmelser *

*
**
***

****

Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 och 3
(ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka).
Utbildningen är obligatorisk för beviljande av lönebidrag
(styrelsemedlem eller person med delegerat arbetsgivaransvar, som är bäst lämpad att medverka).
Utbildningen är obligatorisk för beviljande av bidrag för jämställdhet och antidiskriminering
(minst två styrelserepresentanter ska medverka). Utbildningen är även obligatorisk för registrering på Nivå 3 Barn och
ungdom och Nivå 3 Verksamhet för äldre.
Utbildningen sker på Drottninggatan 20, i Räddningstjänsten Syds lokal.
Idrottsföreningar som vill gå på Sjukvårdsutbildning med HLR erbjuds motsvarande utbildning av Skåneidrotten.

Plats: Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, Malmö.

Anmälan

Anmäl dig till fritidsförvaltningens utbildningar på www.malmo.se/foreningsutbildning (senast 5 dagar
innan utbildningsdagen). Alla utbildningar är gratis för registrerade föreningar. Om ni inte avanmäler er vid
förhinder debiteras ni med 200 kr/anmäld person. Intyg efter utbildningen kan skickas till er förening vid
förfrågan. Om det är många som vill delta på utbildningarna så kommer vi att begränsa deltagarna till max 2
personer/förening.

Information: forening@malmo.se

För eventuella ändringar: malmo.se/foreningsutbildning

