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Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande
Ala Eddin Al-Qut (MP), 1:e vice ordförande
Elisabeth Landrup (M), ersätter Tony Rahm
Samir Arabi-Eter - MIP
Fredrik Eklöf - MIP
Tommy Theorin - MISO
Pehr Malmström – MISO
Jan Bengtsson - HISO
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Malin Eggertz Forsmark, chef föreningsavdelningen och mötets
sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls till Malin Eggertz Forsmark, 073-424 9757, malin.eggertzforsmark@malmo.se

Dagordning
1. Inledning
Ordförande hälsar alla välkomna. Kort information om MIP/MISO:s samarbete med
Arbetsförmedlingen vad gäller extra tjänster och utbildning för föreningslivet för att möjliggöra
för fler föreningar att vara trygga arbetsgivare.
2. Föregående möte
Ordförande gick igenom minnesanteckningar från föregående möte. Malin EF informerade om
datum för Ordförandekonferens den 25 oktober, Konsulentkonferens den 14 november samt
Mästarhyllning 27 februari och Föreningsgala den 4 maj 2018. Utvärderingar efter årets
Föreningsgala har beaktats och projektgruppen har satt igång planering inför 2018. HISO
uppmanas återkomma med beslut om ett eventuellt nyinstiftat pris att dela ut på Föreningsgala.
3. Stadionområdets utveckling (MISO)
Planprogrammet för Stadionområdet har samverkats och fritidsförvaltningen har lämnat svar
genom en behovs- och funktionsbeskrivning. Positivt att kunskap och hälsa är i centrum.
Ordförande konstaterar att den sporthall som byggs till grundskolan (Anneberg och
idrottsgrundskola) är bra för idrottsområdet. Tidplanen känns rimlig. Diskussion om bristfälliga
isanläggningar i staden och kombihallens begränsade livslängd. MISO framför kritik till
Stadsbyggnadskontoret för dåligt hanterad process men är positiva till att fritidsförvaltningen
kallat alla elitföreningar på området till möte. Diskussion om bolagisering inom idrotten och
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privata intressen vad gäller investeringar i anläggningar. HISO betonar vikten av att
tillgänglighetsfrågor ej glöms bort i fortsatt planering.
4. Föreningsstöd 2018
Anna Ingloff, planeringssekreterare och ansvarig för Föreningsstöd 2017/2018 informerar om
de förändringar som föreslås för 2018. Diskussion om tidplan och process för förankring.
Diskussion om begreppet funktionsnedsättning. HISO rekommenderar förvaltningen att
använda begreppet funktionsvariation. MISO lyfter behov av att förändra aktivitetsbidraget från
5 till 3 medlemmar per aktivitet. MIP undrar om det går att använda ökat bidrag för verksamhet
med underrepresenterat kön. Grundbidraget ska inte kunna baseras på religiösa aktiviteter.
Föreningar som bedriver friluftsverksamhet kan beviljas lägerbidrag. Malin EF tackar för
synpunkter och informerar om att förslaget kommer att gå ut på remiss till samorganisationerna
mellan den 18 september och 13 oktober.
5. Stöd till lokaler för föreningsverksamhet
Gustav Johanson, planeringssekreterare informerade om utredningens arbete och de remissvar
som inkommit. Ordförande lyfter behovet av att ha ett rättvist bidrag som inte ger samma
förening möjlighet att få såväl 0-taxa, som klubbstugepris och lokalkostnadsbidrag. Diskussion
om att en förening kan genom sina olika verksamheter ha rätt till stöd för lokaler på olika sätt.
Diskussion om vad rättvist system innebär. Är det att systemet är transparant och detsamma för
alla? Hur tillgodose behov hos föreningar som inte passar in i systemet. MIP förklarar hur de
tänker kring begreppet ”Föreningscenter” och hänvisar till behov av mötes- och administrativa
lokaler för föreningslivet. HISO är positiv till att se över möjligheter för föreningar att nyttja
stadens skol- och kulturlokaler. Malin EF tackar för synpunkter och hänvisar till att utredningens
förslag kommer att finnas med i Föreningsstöd som går ut på remiss den 18 september. Dagens
presentationsmaterial bifogas remissdokumentationen och minnesanteckningarna (bil).
6. Fördelningsprinciper och öppethållande 2018
Gustav Johansson informerar om innehållet i styrdokumentet och hur det används. Kort
diskussion om behov av anläggningar och hur de kan användas mer effektivt.
7. Mötets avslutande
Ordförande tackar för konstruktivt möte. Nästa möte den 9 november kl 10.00-12.00 hos
fritidsförvaltningen. Mötet avslutas.
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