Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation

Alltid med förening

MIP
MIP, bildad 2001, är en unik organisation som
tillvaratar och företräder sina medlemsföreningars
intressen genom en dialog med Malmö stad. Idag
ingår över 260 föreningar.
En av våra huvuduppgifter är att företräda
medlemsföreningarna i de frågor som är av intresse
för föreningarna. Exempel på praktiskt arbete är
dialog, personliga besök, råd kring finansiering,
demokratifrågor i förening, med mera.
MIP har arbetat och arbetar fortfarande långsiktigt
kring fler föreningslokaler och föreningsplatser i
Malmö.

MIP är aktiv i projekt som leder till utveckling av
föreningar. Vi agerar som gemensam remissinstans
för alla våra medlemmar inför Malmö stad. Vi verkar för en socialt hållbar stad.

FÖRENINGSBITEN
Föreningspool Malmö ger stöd och hjälp till
din ideella förening. Vi hjälper till med att registrera förening, stadgar, få stöd som arbetsgivare,
kommunikation, ekonomisk support och föreningsbidrag. Detta utan kostnad för föreningen.
www.foreningspoolmalmo.se
Malmö stad gör detta möjligt.

Dags att organisera er?
Behöver ni mer kunskap om skillnaderna mellan
att bilda ideell och ekonomisk förening, stiftelse
eller aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning? Kontakta Föreningspoolen för ett informationsmöte kring vad ni ska tänka på när ni väljer
organisationsform. www.foreningspoolmalmo.se
Utvecklar föreningslivet.
MIP har stor erfarenhet i olika projekt. Följ utvecklingen på hemsidan.

FÖRENINGSUTBILDNINGAR
MIP stödjer föreningslivets ambitioner att ta en
större plats i samhällsutvecklingen i Malmö

MIP och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO har i samråd med fritidsförvaltningen följande grundläggande utbildningar:
styrelseutbildning, föreningsekonomi och kassörsutbildning.
Utbildningsprogram och mer information:
www.foreningspoolmalmo.se/utbildning

KOMPETENSCENTER
KompetensCenter Idéburna Malmö drivs av MIP
och medfinansieras av Europeiska socialfonden.
Vi bygger upp ett center för behovsstyrd kompetensutveckling som riktar sig till anställda, föreningsledare och föreningars styrelseledamöter,
men också till personer som är verksamma inom
idéburen sektor.
www.kcmalmo.se

ÄNDAMÅL
MIP har som ändamål:
• Att verka för information, debatt samt samverkan kring och inom det organiserade föreningslivet.
• Att agera som remissinstans inom kommunen,
regionen och Sverige i frågor gällande det ideella
föreningslivet i Malmö.
• Att verka för stärkandet av föreningarnas 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 i Malmö.
• Att stimulera medlemsföreningar till jämställdhet, mångfald och verka mot diskriminering.

BLI MEDLEM I MIP
Medlemskap i MIP får den ideella förening, stiftelse
eller det registrerade samfund som är demokratisk
och finns i Malmö. MIP har inget vinstsyfte, är
partipolitiskt och religiöst obunden.
Medlemsavgiften är 100 kronor per år.
Hämta ansökan eller fyll i på :
www.mip.org.se/foreningar/blimedlem/

LOKALFRÅGAN
Lokal finnes – lokal sökes. Här visar vi våra medlemsföreningar som har eller söker en ledig lokal.
Ni sköter själva kontakten med föreningen.
www.mip.org.se/medlemmar/ lokal-finnes-sokes/

KONTAKTA OSS
MIP
info@mip.org.se
www.mip.org.se

www.facebook.com/mipmalmo
@mipmalmo
Orgnr: 846001-7109
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