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Dialoggruppen

Plats

2016-09-15
Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, rum studion

Tid

kl. 10.00–12.00

Sammanträdesdatum

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande
Ala Eddin Al-Qut (MP), vice ordförande
Tony Rahm (M), 2:e vice ordförande
Samir Arabi-Eter – MIP
Mia Josefsson – MIP
Tommy Theorin – MISO
Pehr Malmström - MISO
Jan Bengtsson - HISO
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Rebecka Olofsson, enhetschef enhet bidrag,
föreningsavdelningen och mötets sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls till Rebecka Olofsson, 040-342554, rebecka.olofsson@malmo.se

Minnesanteckningar
1.

Föregående möte

Minnesanteckningarna från föregående möte justerade och utskickade.

2.

Punkter för kort information

Pågående omorganisation i Malmö stad

minnesanteckningar_ dialoggruppen
20160915 (3)

Den pågående omorganisationen i Malmö stad som enligt förslag innebär att det kommer bli
rena facknämnder har gått snabbt. HISO påpekar att ingen remiss har gått ut till förvaltingens
dialogpartners och således har föreningslivet inte haft formell möjlighet att uttala sig. MISO och
MIP har lämnat remissvar ändå. HISO planerar för att inkomma med remissvar.
Kommunikation med föreningslivet ska ske när beslut om Malmö stads nya organisation är
beslutad i kommunstyrelsen.
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Dialog metaorganisationer
Dialoggruppen står för strategiska och visionära frågor. Nämnden ser ett behov av ytterligare
dialog där metaorganisationer som inte är representerade i dialoggruppen ges möjlighet till dialog.
Dessutom kommer dialog startas upp med unga som ej är med i föreningslivet.
Organisation SM veckan
Johan Hermansson informerar om att upplägg och organisation kring SM-veckan ägs av
Riksidrottsförbundet tillammans med SVT. Det är i dagsläget oklart vilka idrotter som ska vara
med. Stadsfastigheter är inkopplade i frågor som gäller eventuella investeringar som behöver
göras på anläggningar.

3.

Mästarhyllning och föreningsgala 2017

MISO är positiva till de båda arrangemangen och tycker att det finns en bra balans mellan de
båda. Bra att Malmö rådhus används till mästarhyllningen. En fortsättning för de båda
arrangemangen ses som en självklarhet. MISO framför också att personer som uppmärksammats
på mästarhyllningen även ska kunna uppmärksammans på föreningsgalan. HISO anser att
föreningsgalan i stort var väl genomförd men kan inte uttala sig om mästargalan på Rådhuset då
man inte deltog i denna.
MIP tycker att det är mycket fokus på idrott och att det bör vara en jämnare prisfördelning
mellan idrottsföreningar och övriga föreningar. MIP påpekar att antalet kvinnor samt personer
med utländsk bakgrund var få på själva scenen. En del av organisationernas egna priser delades
enbart ut av män. Ett arbete med att ha lika mycket kvinnor som män som prisutdelare och på
scenen ska fortsätta. Vidare bör förvaltningen tillsammans med organisationerna ta ett samlat
grepp kring vilka priser ska bör delas ut. Vidare uppkom att man anser det viktigt att speciellt
bjuda in deltagare från Mästarhyllningen till Föreningsgalan. Till nästa års föreningsgala kan
mycket av årets material återanvändas vilket är positivt.
Sammanfattningsvis var båda arrangemangen lyckade och väl utförda och man ser fram emot en
fortsättning.

4.

Föreningarnas Dag

Under ett antal år har föreningarnas dag varit under en av Malmöfestivalens dagar. Under 2016
har fritidsförvaltningen valt att lägga ut föreningarnas dag i de olika stadsdelarna. Detta har tagits
väl emot av många föreningar men också tagit väl emot av stadsdelarna. Malmöfestivalen hade i
år ett område där några föreningar kunde visa upp sin verksamhet, dock inte på samma sätt och i
samma omfattning som när fritidsförvaltingen anordnade det. MISO och MIP vill att
föreningarnas dag ska återinföras på samma sätt som tidigare på Malmöfestivalen och med
samma placering som när förvaltningen hade arrangemanget, mitt inne i festivalområdet. Dock
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anser alla att föreningarnas dag i de olika stadsområdena också är viktigt och att även detta bör
fortsätta.
5.

Föreningsstöd 2017 (inkl. rapport från föreningsmöte 4/9)

MIP och MISO har 14 september anordnat ett möte med medlemsföreningar för att diskutera
det föreningsstöd som fritidsnämnden beslutar om. Delar av viktiga punkter som togs upp var
bland annat:





Begreppet aktiv medlem. Vad betyder det. Kan det förtydligas?
Aktivitetsbidraget, sänka nivån för antal deltagare från 5 till 3.
Begreppet medlemskap
Krockar/dubbelredovisade deltagare i systemet.

Minnesanteckningar från mötet finns på http://miso.se Förvaltningen kommer att titta på hur
andra kommuners bidragssystem ser ut. Det kan finnas delar som andra kommuner har som vi
bör beakta. Förvaltningen kallar till ett referensgruppsmöte för bland annat genomgång av
rapport från föreningsmötet. Förslag till föreningsstöd kommer att presenteras på dialoggmötet
10 november.

6.

Hur går vi vidare med folkhälsofrågan?

För att så många som möjligt ska få samlad information om området föreslås detta tas på
ordförandekonferens under våren 2017. Fokusområden är: Malmökommissionen och
samverkansgrupp, folkhälsomål, engagemang och folkhälsa. På årets konsulentkonferens
kommer överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn att tas upp.

7.

Fritidsförvaltningens bidagssystem

Har framförts och dialog har förts under punkt 5.
8.

Nästa möte

Nästa möte genomförs den 10 november mellan klockan 10.00 - 12.00 hos fritidsförvaltningen.

8.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Justerande

____________________________________________
Jan Bengtsson
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Mötesordförande

____________________________________________
Frida Trollmyr

