Genom kris in i möjligheter
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Malmöandan bjöd in till möte med föreningsliv och Malmö stad för att diskutera vad som händer just
nu, och hur vi kan hantera konsekvenser, problem och lösningar tillsammans.
Tom Roodro presenterade Malmöandans syfte och
beskrev visionen som finns om mer samverkan för ett
mer jämlikt och demokratiskt Malmö. Vill man komma
i kontakt med Malmöandan så kan man gå in på
hemsidan: www.malmoandan.se .
Mötet leddes av David Ershammar, Omtänk och Elin
Turesson. Det kan rekommenderas att ha erfarna
mötesledare när man har online-möten, både för att
kunna leda och förklara olika moment, och för att
hjälpa till med tekniken. Totalt var det över 50
personer som anmälde sig till de bägge dagarna, 8/4
och 14/4.
I olika temagrupper, med 4 personer i varje grupp, diskuterades frågor kring digitala lösningar,
tillgänglighet, påverkan på verksamheter, lösningar och idéer. Många frågor kom att vävas in i
varandra. Digitala lösningar är viktiga och kompetensen att använda dem måste ökas. Många
intressanta exempel togs upp på hur man kan skapa aktiviteter via webben, till exempel nämndes
online-yoga, spel, läxläsning, idrottsteori och övningar, mathjälp, hälsofrämjande, samtal och info på
olika språk, kontakt med äldre, årsmöten,
mm. På Eurocities sajt kan man hitta många
exempel från hela Europa:
https://covidnews.eurocities.eu/
Flera organisationer kan hjälpa till med
tillgänglighet vad gäller digitala lösningar.
Både KC kompetenscenter,
www.kckompetenscenter.se och olika
studieförbund kan hjälpa föreningar att
utveckla digitala lösningar och verksamhet.
Vill föreningar nå ut brett, så kan
www.malmomediakanal.se vara något av intresse. Det är viktigt att försöka nå ut till fler grupper än
de som är vana att använda tekniken, eller inte har tillgång till tekniken. Äldre är en särskilt utsatt
kategori. Här borde det satsas betydligt mer.
Ett orosmoln är hur föreningar ska klara sig om detta kommer att pågå under lång tid. Det gäller
både ekonomi och personal. Här har kommunen lagt ut en stödplattform för föreningslivet, och
många föreningar utvecklar sin verksamhet på nya sätt. På kort sikt handlar det om att hantera den
omedelbara krisen, på längre sikt handlar det om att värna ekonomi, demokrati, fysiskt och psykiskt
välbefinnande, och det ideella engagemanget. Fler diskussioner krävs kring detta.
Det finns många idéer, metoder, verksamheter där ute. Föreningar och kommuner hittar successivt
nya vägar genom utmaningar. En viktig fråga som togs upp är om det behövs skapas ett ”open

space” för samverkan, något som ägs av civilsamhället, och som kan lägga upp resurser, info och
metoder av olika slag.
Ett sätt att göra det är ju att hålla återkommande möten över Zoom, med olika teman, och olika
målgrupper. Malmö Ideella kan börja försöka samla upp olika initiativ som tagits i Malmö.
Efter temagrupperna blev det dags för Trio-konsulting. Det är ett sätt att snabbt få hjälp med en
utmaning som en person har att ta sig an. En bra metod som oftast ger många bra perspektiv och
tips på lösningar på utmaningen. Hur detta går till ser ni på bilden här nedan:

I sammanfattning av mötet var det många som tyckte att det varit givande. Tom Roodro samordnare
för Malmöandan, ville understryka att det kommer fler möten, och att det gärna kan diskuteras olika
typer av samverkan och projekt som skulle kunna realiseras. David Ershammar tackade för mötet,
och ville också flagga för att det kommer fler möten så håll utkik inte minst på Mötesplats
Medskapande: https://www.facebook.com/groups/1706331372929293/
Ett visdomsord från mötet var att det är bra att försöka se lite större än det egna behovet, och att
försöka se vad föreningslivet kan göra i samhället, tillsammans med andra, för att bidra till hållbara
lösningar för framtiden.
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