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Fritidsförvaltningen, lokal 510

Tid

kl. 10:00-12:00

Sammanträdesdatum

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande
Ala Eddin Al-Qut (MP), 1:e vice ordförande
Tony Rahm (M)
Samir Arabi-Eter - återbud
Fredrik Eklöf - MIP
Tommy Theorin - MISO
Pehr Malmström – MISO
Jan Bengtsson – HISO
Richard Larsson - 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

Minnesanteckningar
1. Inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och inleder med att tacka Jan Bengtsson för gott
samarbete i Dialoggruppen. Jan Bengtsson går i pension under våren och ersätts av Richard Larsson
som deltar i dagens möte. Dialoggruppen beslutar att fr om mötet i maj utse Richard Larsson till
justeringsman efter Jan Bengtsson.
2. Föregående möte
Kort återkoppling från föregående möte. Förvaltningen rapporterar från arbetet med MCR:s
ridsportsanläggning. Allt löper på enligt plan. Beräknar att ridhuset ska vara klart hösten 2019. MISO
hänvisar till bra dialog mellan förvaltningen och isföreningarna inför isstadions renovering under
2018. Betonar vikten av att föreningarna får kompensation för uteblivna intäkter p g a minskat antal
cuper och läger samt en eventuell reducerad träningsavgift då antal istimmar blir mindre under nästa
säsong.
3. Fritidsnämndens budget 2018
Ordförande informerar att nämnden redovisat negativt resultat på 1 miljon för 2017. Fritidsnämnden
beslutade om budget 2018 på januarimötet. Nämnden får inte full lön- och priskompensation. Under
2018 planeras för en ny fritidsgård, en ny sporthall (Hästhagens Sph) samt två nya konstgräs.
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Fritidsnämnden ser över hur vi kan nyttja våra anläggningar bättre. HISO frågar om FIFH-hallens
avtal med fritidsförvaltningen. HISO uppmärksammar förvaltningen på att bassängen på
barnhabiliteringen står tom på kvällstid. Förvaltningen följer upp frågan.
4. Lokalkostnadsstöd - ny referensgrupp
MISO hänvisar till sitt remissvar och betonar betydelsen av att det skapas en referensgrupp för att
fortsätta arbeta med resultatet av lokalkostnadsutredningen under 2018. Förvaltningen får i uppdrag
att kalla till möte under våren för att följa upp utredningens resultat och förslag.
5. Föreningarnas dag i samband med Malmöfestivalen
Diskussion om hur föreningarna kan medverka på Malmöfestivalen. MISO hade ett samordnat
uppdrag 2017 och 26 föreningar medverkade under föreningarnas dag. Beslut om att genomföra
samma upplägg 2018. MISO får fortsatt förtroende samordna och ha dialog med Gatukontoret som
ansvarar för Malmö festivalen. Fritidsförvaltningen ger MISO ersättning för uppdraget.
6. Projektbidrag Föreningsutveckling
Lägesrapport från förvaltningen. Under hösten 2017 har 14 föreningar ansökt om bidraget varav 8
har beviljats totalt 273 500 kronor. Under 2018 har 5 föreningar ansökt varav 3 beviljats 81 950 kr.
Flera föreningar söker för ledarrekrytering, utbildning och ledarvård. Några har också ansökt om
utrustning och bidrag till ombyggnation. Förvaltningen ser det öppna bidraget som positivt och en
möjlighet att se vilket behov föreningslivet har för utveckling. Diskussion om projektbidrag ger
långsiktiga effekter eller bara insatser under tiden projektet löper. Förvaltningen informerar om att
Jesper Fundberg, Malmö Universitet, undersökt projektbidragens betydelse för föreningslivets
utveckling och konstaterat att allt mer tid ägnas åt administration och rapportering samt att
aktiviteter är bra men sällan bestående över tid. Förvaltningen kommer att utvärdera bidraget under
året och återkomma till nämnden med förslag till fortsättning.
7. SM-veckan 2019
SM-veckan arrangeras i Malmö sommaren 2019. Riksidrottsförbundet äger evenemanget och alla 71
specialidrottsförbund, som representerar 250 olika idrotter, bjuds in att ansöka om deltagande.
Malmö arrangerade den första SM-veckan 2009 och då fanns 11 idrotter med på programmet, i
Borås 2017 fanns 50 idrotter med. Utvecklingen har varit mycket positiv och statistiken från 2017
visar bland annat att 7250 personer deltar i tävlingarna, 185 000 besökare, 19 652 gästnätter, 90
timmar tv-sändning i SVT/SVT play. I Malmö är det fritidsförvaltningen som ansvarar för
projektledningen och den 16 februari ska de nationella specialidrottsförbunden skickat in
intresseanmälan om att delta 2019. Beslut tas av RF, SVT och Malmö i slutet av februari.
Förvaltningen ser till att alla Dialoggruppens medlemmar får det nyhetsbrev som fr om januari
skickas ut från fritidsförvaltningens projektledare Camilla Ekelund. Förvaltningen kallar till större
informationsmöte under våren.
8. Anläggningsbehov
MISO lyfter frågan om föreningars behov av anläggningar. Förvaltningen hänvisar till den
lokalbehovsplan som årligen beslutas av fritidsnämnden. Ordförande föreslår att ägna tid åt lokal-
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och anläggningsfrågor på maj-mötet. Beslut om att utöka mötet så att även konsulenter bjuds in.
9. Rapport Avtal Utbildning/Föreningspool MIP/MISO och fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen och MIP/MISO har sedan 2013-2014 ett samarbetsavtal som reglerar stöd till
föreningslivet i form av Föreningspool och föreningsutbildning. Linda Attin, ansvarig
Föreningspool, deltar under punkten och ger en kort information om verksamheten. Förvaltningen
ska till nämnden lämna en rapport till fritidsnämnden under våren och Johanna Wikelo,
nämndsekreterare och utredare, lämnar en lägesrapport.
10. Avslutning
Ordförande tackar för konstruktivt möte. Nästa möte den 17 maj kl 10.00-12.00 då fokus kommer
att ligga på anläggningar och lokaler.

Mötesordförande

____________________________________________
Frida Trollmyr

Justerande

____________________________________________
Jan Bengtsson

Sekreterare

____________________________________________
Malin Eggertz Forsmark

