Verksamhetsberättelse
och
Årsredovisning 2011

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 föreningars 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 2011
Leif Jakobsson
Babbis Grammatikopoulos
Cornelia Röjner
Robabeh Taeri
Håkan Larsson
Ingemar Holm
Birthe Müller
Maria Ohlsson
Margareta Persson
Maria Pålsson
Konsulenterna är adjungerade till styrelsen.
Revisorer
Evald Fridén
John Johansson
Rolf Hansson
Asterios Bratanis

ordförande
v. ordförande
v. ordförande/sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

revisor-suppleant
revisor-suppleant

Valberedning
Juan Moya
Rolf Hansson
Lennart Larsson

sammankallade

Årsmöte
MIP höll årsmöte den 28 februari på Grönegatan 11A. På årsmötet deltog ett 60 tal personer.
Inbjuden talare var fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr. I samband med årsmötet bjöds
det på mat & mingel.

Sammanträde
Styrelsen har hållit 9 sammanträden.
Under hösten höll MIP och MISO ett gemensamt styrelsemöte för att diskutera gemensamma
aktuella frågor samt framtidsfrågor.

Arbetsgrupper & nätverksgrupper
Verkställande utskott

Leif Jakobsson
Cornelia Röjner
Babbis Grammatikopoulos
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Nätverk för Integrationsfrågor
Babbis Grammatikopoulos
Robabeh Taeri
Birthe Müller
Linda Attin
Arbetsgrupp för likheter och olikheter i bidragsfrågor (aktiveras vid behov)
Margareta Persson
Cornelia Röjner

Uppdrag
Fritidsnämnd

dialoggrupp

Antirasistiska filmdagar ledningsgrupp
Antidiskrimineringskommittén
Barn & fritidsprogrammet programråd
Social Ekonomi i Skåne
Malmö högskola
TV/Malmö
Äldre med utländsk bakgrund, arbetsgrupp
Förening Ideellt Engagemang
Invandrarservice
Sveriges Föreningar
Förenade Krafter, styrgrupp
Nätverk för framtida Malmö, styrgrupp
Regionalt Integrationsråd
Win-Win Malmö, utblicksgrupp
Malmö mot Diskriminering
Årets förening/Årets Eldsjäl
Styrgrupp Frivilligcentra Malmö

Cornelia Röjner ordinarie
Margareta Persson ordinarie
Håkan Larsson suppleant
Linda Attin suppleant
Pernilla Ernholdt
Maria Kvant, ledamot
Cornelia Röjner
Ingemar Holm, ombud
Håkan Larsson, kontaktperson
Håkan Larsson, ledamot
Robabeh Taeri, revisor
Babbis Grammatikopoulos
Ingemar Holm
Cornelia Röjner
Linda Attin
Ivar Scotte, ordförande
Robabeh Taeri, revisor
Linda Attin
Linda Attin
Robabeh Taeri
Birthe Müller
Linda Attin
Robabeh Taeri, ledamot
Margareta Persson, ordinarie
Babbis Grammatikopoulos, suppleant
Cornelia Röjner
Alka Khanna
Håkan Larsson
Jeanette Lebedies Nord
Alexandra Fritzson
Marie Birch-Jensen t.o.m. 31 oktober

Personal
Konsulent, Linda Attin, ½ tid delad tjänst med MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation).
Konsulent, Ivar Scotte, ½ tid delad tjänst med MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)
fr.o.m. 1 december.

Konsulent, Christina Ahlkvist, ½ tid delad tjänst med MISO (Malmö Idrottsföreningars
Samorganisation).t.o.m. 31 mars.

Marianne Falås, projektledare Frivilligcentra Malmö t.o.m. 31 jan.
Alexandra Fritzon, projektledare Frivilligcentra Malmö fr.o.m. 1 febr.
Marie Birch Jensen, projektassistent Frivilligcentra Malmö. t.o.m. 31 oktober.
Malin Rindeskär, projektledare Engagemangsguide. 1 maj – 31 december.
Denisé Dako, informatör 50 %, Engagemangsguide. 15augusti-15december
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Ivar Scotte, projektledare Sveriges Föreningar. t.o.m. 30 november
Ursula Reintjes, föreningsinformatör Integration i förening 25 % 21mars-31december.
Ursula Reintjes, projektledare Nätverk för framtida Malmö/MIP 75 % 21mars-31december
Amanda Scotte, Ellen Ek Moreau och Vera Theander har varit timanställda för lokalvård.
Kollektivavtal finns tecknat med Unionen.

Ekonomi
MIPs framtidsfonds syfte är att säkerhetsställa MIPs basverksamhet.

Föreningslokal
MIP delar sin del av lokalen med MISO för kärnverksamheten och har förutom inhyst MIP och
MISOs projekt. Stor del av lokalen inhyser Frivilligcentra Malmö.
Övriga hyresgäster har varit; Nätverk Social Ekonomi Skåne, Förenade Krafter, Centrum för
Publikt Entreprenörskap och Folkbildningsföreningen.
I december beslutade styrelsen att säga upp lokalavtalet 2012 på grund av lokalens storlek och
osäkerheten kring framtida möjligheter till uthyrning.

Information
MIP har skickat tre pappers medlemsutskick under året.
MIP ett elektroniskt nyhetsbrev som når en vidare krets än medlemsföreningarna. Nyhetsbrevet
används till stor del när det gäller tips på olika fonder, bidrag mm.
MIP har även ett direkt medlemsbrev. Detta nyhetsbrev utkom 16 gånger under året.
MIP har under året använt fritidsförvaltningens Föreningsnytt och därigenom spridit olika form
av information.

mip.org.se
MIP har hemsidan www.mip.org.se Under året har 59 olika nyheter publicerats på hemsidan.
Antalet sidvisningar har under året varit 17 096.

Nya medlemsföreningar
Följande föreningar beviljades medlemskap under 2011:
 Emmanus Björkå
 Malmö Dövas Förening ”Svenske”
 Thailänska Föreningen i Malmö
 Tamam Malmö
 Albanska Föreningars Union
 Nordic Intership
 FemNet
 Vietnamesiska språk och kulturcentrum

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. MIP är medlem i föreningen.
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LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
MIP följer LSU verksamhet samt tar del av veckobrev från LSU.

Skåneidrotten och Riksidrottsförbundet RF
MIP deltog vid Skåneidrottens Alliansmöte som riktar sig till allianser, föreningsråd och
paraplyorganisationer i Skåne. 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. Region Skåne inrättade under året ett regionalt Integrationsråd. I detta
råd representeras MIP av Robabeh Taeri och Birthe Müller.

Föreningslivets ombud
Föreningsbidrag
MIP har under året deltagit i fritidsnämndens Dialoggrupp. De stora frågorna i årets dialog har
varit digitaliseringen av bidragssystemet samt lönebidragsfrågan.
MIP har deltagit i den Referensgrupp som fritidsförvaltningen tillsatt under året för att bl.a.
operativt diskutar digitaliseringen av bidragsrapporteringen.
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.
MIP har spridit information om bidrag från Sociala Resursförvaltningen.
MIP har spridit information om regionala, nationella samt internationella bidrag och stöd.

Remissvar och skrivelser

 Jag bor i Malmö – Policy för ungas inflytande.
 Översiktsplan för Malmö ÖP2012.
 Remiss angående Ridanläggningar i Malmö 2011.
Ett stort arbete lades under året på de utredningar fritidsförvaltningen gjort under året gällande
ridsporten i Malmö.
MIP har tagit del av de olika utredningar som fritidsförvaltningen precenterat under året och
bevakat hur dessa utredningar hanteras vidare av både fritidsförvaltning och av fritidsnämnd.

Konferenser & möten
MIP deltog vid fritidsförvaltningen ordförande konferens där ca 100 förtroendevalda
representanter från föreningslivet deltog.
MIP deltog vid fritidsförvaltningens Konsulentkonferens under hösten främst för att ta tillvara de
föreningars intresse som saknar konsulent.

Verksamhetsplats
MIP har under året arbetat löpande med frågan kring fler föreningslokaler och föreningsplatser.

Support
Medlemsföreningarna har under året tagit initiativ till överenskommen och planerad ekonomisk
support. Konsulenternas kunskaper har då ställts till medlemsföreningarnas förfogande, för att
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bistå med information till föreningarnas olika projektidéer samt andra praktiska frågor i
föreningarnas vardag.

Momsfrågan
MIP har under året följt den nationella hanteringen kring hur föreslagen förändring i momslagen
skulle påverka föreningslivet.

Frivilligåret 2011
Med anledning av det av FN utlysta frivilligåret 2011 genomfördes ett antal manifestationer.
Under Malmöfestivalen fanns ett Frivilligtält på Stortorget. Den 5 december arrangerade
Ungdomsstyrelsen i samverkan med MIP avslutskonferensen med anledning av det Europa årets
för frivilligarbete 2011 i Malmö.

Årets förening och Årets Eldsjäl
MIP ingår i juryn som har att utse Årets förening och Årets Eldsjäl. För 2011 gick priset till
Malmö KFUM-KFUK och Kia Wulff från Malmö All Star Cheer.

Föreningarnas dag
Ett 50 tal av MIPs medlemsföreningar deltog på föreningarnas dag på Gustav Adolfs torg.

Föreningens samhällsnytta
Ronny Hallbergs Minnesfond
Under hösten genomfördes i samverkan mellan MIP, Ronny Hallbergs Minnesfond och Centrum
för Publik Entreprenörskap en konferens under temat; Möt framtidens samhällsbyggare.

Lokal överenskommelse
Under året hade MIP tillsammans med MISO ett möte för att diskutera hur en lokal
överenskommelse mellan Malmö stad och föreningslivet i Malmö skulle kunna se ut.

Sysselsättningsfrågor
MIP har arbetat för att det stöd föreningar kan erhålla för anställda med lönebidrag skulle
åretställas vilket så skedde i juni månad.
Under året har MIP noggrant följt utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. MIP
följer utvecklingen gällande nya åtgärder riktade till föreningslivet.
MIP har spridit information kring ”Ung i sommar”.
MIP har i samarbete med MISO, Folkuniversitet och Arbetsförmedlingen ett flerårigt projekt –
Förenade Krafter – som utbildar handledare på föreningar och kopplar samman dem med
personer som vill vara med och utveckla föreningarnas verksamhet. Projektet arbetar både med
basverksamhet och särskilda utvecklingsprojekt. En kostnadsfri handledarutbildning har
erbjudits föreningarna. Projektet avlutades 31 december.
MIP deltar i förstudie för att se om det finns möjlighet att inrätta en Bazar i Malmö. Förutom
handel skall Bazaren vara en mötesplats för föreningar och kultur.

Malmö stads mångfaldspris och jämställdhetspris.
MIP har förmedlat information om möjligheter till att nominera stadens mångfaldspris och
jämställdhetspris. Jämställdhetspriset gick till Södertorps förskola för deras arbete med
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genuspedagogik och till Tjejer i Förening som arbetar i Rosengård med att aktivera fler tjejer
inom föreningslivet i Malmö. Mångfaldspriset gick till John Monhardt, VD för Radisson Blu
Hotel i Malmö.

Win-Win Malmö
MIP ingår tillsammans med MISO, Malmö Företagsgrupper samt Malmö stad i ett projekt
finansierat av Tillväxtverket. En holländsk/tysk metod för att stärka det sociala kapitalet och
bygga partnerskap. Win-Win situationer skall skapas för att förverkliga idéer samt för att ge
möjlighet till samhällsengagemang.

Föreningsutveckling
Integrationsnätverk
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.

Malmö mot Diskriminering, MmD
MIP har följt uppbyggnad och starten av Malmö mot Diskriminering, en ny förening som till
största uppgift har att driva en antidiskrimineringsbyrå i Malmö. I MmDs styrelse representeras
MIP av Robabeh Taeri. MIP uppvaktade vid invigningen av MmDs lokal den 25 november.

Utbildning
MIP har deltagit på möten med Malmö högskola och under året följt utvecklingen med
fritidsvetenskapligt program (Leisure).

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.

Föreningslunch
MIP har under året tillsammans med MISO arrangerat lunchmötena för föreningsanställda och
förtroendevalda. Luncherna innehåller både mat och något matnyttigt. Mellan trettio och femtio
föreningsrepresentanter har deltagit vid träffarna. Föreningarna har genom luncherna fått nya
kontakter och nya nätverk har bildats. Exempel på föreningsluncher är;
 Information om Engagemangsguide i Malmö.
 Information om Integration i förening.
 Rapport från Dialoggrupp.

Malmös Fria Tidning
MIP är delaktig i arbetet med Malmös Fria Tidning och 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. MIPs
medlemsföreningar har under året erbjudits en utbildning i journalistiskt skrivande.

Övrigt
Medlemsantalet är 243 föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse.
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Uppdrag & Projekt
Frivilligcentra Malmö
Frivilligcentra är ett kunskapscenter för ideellt engagemang som drivs av MIP och arbetar med
att skapa, stärka och uppmärksamma engagemang. Detta görs genom stöd till föreningar som vill
starta upp verksamheter i linje med Frivilligcentra, engagera mera genom att guida individer till
frivilliguppdrag och annat engagemang samt vara en möjlighetsplats där engagemang kan växa.
MIP har ett uppdrag av Malmö stad via Sociala resursförvaltningen, där MIP åtar sig att
genomföra projektet Frivilligcentra under tiden 2009-08-01- 2012-12-31. MIP har sedan starten
sett en framtid där Frivilligcentras uppdrag utvecklas till att omfatta frivilliga i alla åldrar inom
en mångfald av verksamheter. För att bredda verksamheten placerades MIP i maj projektet EG
Malmö (med finansering från Ungdomsstyrelsen) under Frivilligcentras tak. Detta ledde till att
Frivilligcentra idag kommunicerar sig som en verksamhet, med projektfinansiering.
Malmö stad finansierar projektet Social samvaro för äldre, men även en del av Frivilligcentras
övergripande arbete. Syftet med projektet Social samvaro för äldre är att genom föreningar och
frivilliga krafter skapa mer social samvaro för äldre. Den bärande tanken bakom Frivilligcentras
arbetssätt är att ge föreningar stöd att starta/utveckla verksamhet eller aktiviteter i samverkan
med vård och omsorg i stadsdelen. Frivilligcentras roll är att sätta igång processer, inspirera,
vägleda, utbilda, fortbilda och att återkomma när problem uppstår. Under hösten 2011 togs
beslutet att Frivilligcentra, om ingen förening visar intresse, kan starta egen verksamhet.
Under 2011 har Frivilligcentra fortsatt att stödja de verksamheter som startades under 2010, men
också arbetat på att hitta nya samarbeten, bland annat på Blomstergården i Oxie och
Gyllebogården i västra innerstaden. Under året genomförde 7 föreningar sociala aktiviteter på
kommunala mötesplatser för äldre och vårdboenden, aktiviteterna har genomförts totalt 19
gånger. En föreningsbank av föreningar som är intresserade och har en vilja att genomföra
aktiviteter på mötesplatser byggdes upp och lämnades över till mötesplatserna.
Frivilligcentra har arrangera olika evenemang, exempelvis föreningsmässa på Malmö Högskola,
4 st frivilligfrukostar, frivilligtältet på Malmöfestivalen.

Engagemangsguide i Malmö
Projektet Engagemanguide i Malmö drivs av MIP, i samarbete med MISO, och har under 2011
varit placerat på Frivilligcentra Malmö. Syftet med projektet är att engagera föreningslös
ungdom i åldrarna 16-25 år, främst tjejer och unga kvinnor. Detta har skett genom klassbesök i
SPR-klasser (språkintroduktionsklasser på gymnasiet), individuell matchning mellan unga och
passande föreningar samt gratis prova-på-aktiviteter. Under året har även en föreningsmässa
anordnas på Malmö högskola i samarbete med Studenthälsan och Studentkåren, där 45
frivilligorganisationer, idrottsföreningar och studieförbund deltog. Föreningsmässan hade
program på både svenska och engelska, för att även passa högskolans internationella studenter. I
slutet av året hölls en lokal samverkansträff på temat ”Hur kan vi tillsammans inkludera fler i
föreningslivet?”, för att sprida metoder och skapa ännu bättre former för samverkan.
Ungdomsstyrelsen (som finansierar satsningen på engagemangsguider) samt Riksteatern (som
skapar erfarenhetsutbyten mellan projekten nationellt) deltog i träffen tillsamman med lokala
föreningsrepresentanter.

Integration i förening
Verksamheten startade som ett projekt 2007 av MIP i samverkan med MISO med stöd från
Malmö stad. MIP & MISO fortsätter med verksamheten med stöd av och i samverkan med
Malmö stad.
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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. Verksamheten är tänkt som en ”dörröppnare”.
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 anhöriga görs.
Nytt för 2011 var ”prova på” verksamhet i grupp. Exempel på ”prova på” aktiviteterna under året
har varit: simning, zumba, street-dance, brottning, Watch it och Almviks 4H-gård. Dessa
aktiviteter och föreningsmässa har genomförts i samverkan med Engagemangsguiden i Malmö.
Resultat under 2011
 64 SFI-klasser vilket innebär ca 1340 elever har fått föreningsinformation.
 125 personer har önskat kontakt med en förening – själv eller anhöriga.
 Vidareutbildning av föreningsinformatörer har genomförts.
 Kontakten med SFI-utbildarna har tagits under året.
 Möte och dialog med föreningar har genomförts.
 Nätverk för integration har träffats vid två tillfällen.
 Under året har arbetet gått vidare för att tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne finna en
form för att inplantera Integration i förening regionalt.
Integration i förening som metod har under året presenterats på ett seminarium i Bryssel kring
integration och migration som initierats av EU Kommissionen.

Nätverk för framtida Malmö
Bakom projektet står Malmö företagsgrupper, föreningslivet genom MIP, MISO och Husie
stadsdelsförvaltning. Videdalsskolan i Husie ska under de kommande åren samarbeta med
företag och föreningar för att hjälpa elever att utveckla sina intressen och på sikt hitta sitt
framtida drömjobb. Syftet är att skapa ett nätverk mellan skola, näringsliv och föreningsliv för
att utveckla ny kunskap som förbereder skolans elever för en aktiv fritid och framtida yrkesval..
Projektet ser det omgivande samhället som en resurs i skolans arbete.
Tanken är att modellen ska fortleva i skolan och även spridas till andra skolor i Malmö.
Projektet har ekonomiskt stöd från Arvsfonden. Projektet startar under hösten 2010 och löper till
och med våren 2014.

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.
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Sveriges Föreningar
MIP är medlem och initiativtagare till den nationella organisationen för lokala
paraplyorganisationer. Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala
paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Medlemsavgiften till Sveriges Föreningar är
200 kronor och för det får vi information genom deras nyhetsbrev, möjligheten till
erfarenhetsutbyte och deltagande på arrangemang till självkostnadspris. Mer information finns på
www.sverigesforeningar.se
Vid årsmötet den 26 mars deltog MIP med två ombud. Vid extra årsmötet 10 november deltog
MIP med ett ombud.
MIP har deltagit på inspirationskonferens 10 mars i Landskrona. Inspirationskonferensen var
tillfället då vi kunde utbyta erfarenheter med andra lokala paraplyorganisationer, men även
kommuner och politiker. Dessutom får vi ny kunskap kring aktuella frågor för det ideella
föreningslivet.
Skåneidrotten arrangerade tillsammans med Sveriges Föreningar erfarenhetsutbyte för de
skånska förenings- och idrottsallianserna. MIP deltog på mötet den 3 oktober i Malmö.

Slutord
2011 blev ytterligare ett år då mycket av MIP:s verksamhet varit inriktad på att bevaka och
påverka de förändringar i villkoren för stödet till föreningslivet som fritidsförvaltningen
genomför. Vår utgångspunkt i det arbetet har varit att värna föreningslivets självständighet och
suveränitet samt att minimera byråkrati och pappersarbete. Tillsammans med MISO har vi enats
om att avkräva Malmö Stad ett huvudavtal om villkoren och reglerna för samverkan mellan
föreningsliv och kommun. Kan vi mötas med respekt för varandras särart på ett bättre sätt kan
också föreningslivets kraft bättre tas tillvara för hela Malmös bästa. Styrelsen tackar alla
medlemsföreningar som ställt upp på olika sätt under året och gjort vår verksamhet möjlig.

Malmö 13 februari 2012

Leif Jakobsson
ordförande

Babbis Grammatikopoulos
v ordförande

Cornelia Röjner
v ordförande/sekreterare

Robabeh Taeri
kassör

Håkan Larsson
ledamot

Ingemar Holm
ledamot

Birthe Müller
Ledamot
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Medlemsföreningar i MIP år 2011
ABF Malmö
Afghanska Kulturförening
Aggrokult
Aktiv Ungdom Malmö
Albanska Föreningars Union
Almviks 4H klubb
Aluma Malmö
Arabiska akademikernas förening
Arabiska Kulturföreningen i Malmö
Astma- och Allergiföreningen i Malmö
Barnens scen
BK Flagg
BK Kick
BK Olympic
BK Thule - Bowling
Bosanska Krajina Malmö
Bridgeklubben Pri-Bri 1936
Bunkeflo Scoutkår
Båtklubben Malmöhus
Club Filipino
Club Italiano
Cykelklubben Ringen
Dalhems IF
Digitalbridge
Djupadals scoutkår
Dyslexiförbundet FMLS Malmö
Emmaus Björkå
Epilepsiföreningen i Malmö
FBK Balkan
FC Rosengård
FemNet Lokalt ResursCentrum för kvinnor
FIFH
Flykting Föreningen
Folkbildningsföreningen i Malmö
Folkdansens Vänner Malmö
Folkets Hus Rosengård
Fosie scoutkår
Fotografiska Föreningen i Malmö
Friluftsfrämjandet Husie
Friluftsfrämjandet Malmö
Friskis&Svettis Malmö
Frälsningsarmén Limhamn
FUB - För Utvecklingsstörda Barn
Föreningen Apollon
Föreningen Bryggeriet
Föreningen Sydkatten
Föreningen Värnet
GAK Enighet
GK Motus-Salto
Grekiska Föreningen Malmö
Grekiska Föräldra Föreningen
Hassela Helpline
Hassela Solidaritet i Skåne
Heleneholms IF
Heleneholms SK
Hembygdsgillet Malmö
Herrgårds kvinnoförening
Hjärnkraft Malmö lokalförening
HK Malmö - Handboll
Hohögs scoutkår
HSO Malmö
Husie IF
Husie KFUK-KFUM scoutkår
Hyllie Folkets Hus
Hyllie IK
Hyllie Park Folkhögskola
Håkanstorps BK
IFK Klagshamn
IK Bolivia
IK Pallas

IK Pantern
IK Sparta
Individuell Människohjälp, IM
Interamerica FKK
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Irak Turkmenska föreningen
Irakiska Kulturföreningen i Malmö
Iransk-Svenska Föreningen i Malmö
Iransk-svenska solidaritetsföreningen i Malmö
Iranska Flyktingrådet i Malmö I F R
Iranska föreningen i Malmö
Islamic Center i Malmö
Isländska Föreningen i Malmö
Jiujitsu Malmö
Judiska Församlingen i Malmö
Kamraternas förening i Malmö
Kamratföreningen Comigen
Kanotföreningen Öresund
KFUK-M:s Sjöscoutkår
KFUM Po-Eun Taekwondo
Kirsebergs Schackklubb
Klubben Cyklisten
Kroatiska Kulturföreningen Jadran
Kronprinsens Tennisklubb
KSF Kosova IF
KSF Makedonija
KSF Prespa Birlik
Kulladals FF
Kulturföreningen Degeln
Kungliga Automobil Klubben
Kurdiska föreningen i Malmö
Kvarnby AK
Kvarnby IK
Kwiaty Polskie
Latinamerikanska Kulturhuset
LB07
Limhamn Limeburners HC
Limhamns 4H Klubb
Limhamns Bordtennisklubb
Limhamns Brottarklubb
Limhamns Motorklubb
Limhamns Schackklubb
Limhamns Simsällskap
Limhamns Sjöscoutkår
Limhamns Skytteförening
Malbas Basket
Malbas Minibasketbollklubb
Malmgårdens Polares Rödakorskrets
Malmhaug KFUM
Malmö 4H-krets
Malmö AI
Malmö Allmänna Schackklubb
Malmö AmatörteaterForum
Malmö BMK - Badminton
Malmö Boxningsklubb
Malmö Bridgeklubb
Malmö Budokan JK - Judo
Malmö Budokwai
Malmö Cirkusskola
Malmö City FC
Malmö Civila Ryttarförening
Malmö Cricket Club
Malmö Danscity
Malmö Dog Racing Club
Malmö Dövas Förening Svenske
Malmö FF
Malmö FK 1919 - Fäktning
Malmö FN-förening
Malmö FrivilligFörsvarsCentrum
Malmö Hundungdom
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Medlemsföreningar i MIP år 2011
Malmö Idrottsförening
Malmö KFUK-KFUM
Malmö Konståkningsklubb
Malmö Korp Serie i Fotboll
Malmö Korpförbund
Malmö Missionsförsamling
Malmö Orienteringsklubb
Malmö Pingstförsamling
Malmö Radioflygsällskap
Malmö Ridklubb
Malmö Roddklubb
Malmö Schackförbund
Malmö Schacksällskap
Malmö Sjöscoutkår
Malmö Släktforskarförening
Malmö Sportdykarklubb
Malmö SRC - Squash
Malmö SSU-krets
Malmö Suomi Förening
Malmö Tigers Wrestling Team
Malmö Turkiska Kultur Föreningen
Malmö Uppfinnarförening
Malmö-Lund Ungdomsskyttegille
Malmöflickorna
Malmöskyttarna
Maria Katolska B&U
MHF ungdom
Möllevångens scoutkår
NK Croatia
Nordic Intership
Oxie 4H klubb
Oxie IF
Oxie scoutkår
Palestinska Föreningen I Malmö
Pistolklubben Elbogen
Ponnygården Arken
Portugisiska Huset i Malmö
Positiva Gruppen Syd
Returhuset Oikos
Rosengård Vänskapsförening
Rosenvångs Gymnastikklubb
Rydbergs Dance Academy
Rädda Barnen distrikt Malmö
Röda Korset Malmö Storstadskrets
Röda Korset UF Malmö
S-studenterna i Malmö
Scoutkåren Gripen
Scoutkåren Pilen av NSF
Scoutkåren Skogsbrynet
SD Srbija i Malmö
Senior Vänner
SeniorNet Malmö
Serbiska föreningen VUK Karadzic
Simklubben Ran
SK Hakoah
Skabersjö Skf
Skandinaviska Afro kulturcenter
Skridskoklubben Skrinnaren
SKRUV
Skånes Bridgeförbund
Skånes Motorcyklister
Slottsstadens Konståkningsklubb
Slottsstadens Scoutkår
Sofielund Folkets Hus
Somaliska Kultur- och Idrottsförening
SPF Bulltofta
SPF Jägersro

Sportdykarklubben Malmö Triton
Sportfiskeklubben Spinnaren
SSU centrum
SSU Flamman
SSU Innerstaden
SSU Rosengård
Studioteatern
Svenska Blå Stjärnan
Svenska sällskapet för kontakter med Vietnam Kambodja
Laos
Sverigefinska Pensionärsförening
Sällskapet Gammeldansens Vänner
Söderkulla IK
Södra Skånes scoutdistrikt
Tamam Malmö
Team Malmoe BK
Team Malmö SpSK
Thailändska Föreningen i Malmö
Tornfalkens Scoutkår
Uganda Society
Unga Örnar /Ungliga Teatern
Unga Örnar Blomman
Unga Örnar Capoeria
Unga Örnar centrum
Unga Örnar Malmö
Unga Örnar Oxie
Ungdoms Vänskapsförening i Malmö
Valby-Västra Klagstorp BK
Vi Unga Almvik
Victor Jara Föreningar
Vår Frälsares Katolska B&U
Vår Frälsares Kyrka
Yachay
Örestads Ryttaresällskap
Örestadsgymnasterna
Öresund Hälsa Kost & Motion
Överviktigas Riksförbund Skåne

