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Dialoggruppen

Plats

2018-05-17
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)
Ivar Scotte – Malmö Ideella
Kris Kringstad - MISO
Pehr Malmström – MISO
Linda Attin – MISO
Richard Larsson - HISO
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Malin Eggertz Forsmark, chef föreningsavdelningen och mötets
sekreterare

Minnesanteckningar

1. Inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet. Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll framfördes.
2. Föreningsgala 2018 – reflektion
Ordförande inleder med att tacka för gott samarbete i planering och genomförandet av föreningsgalan. Många
positiva synpunkter har inkommit. Den kritik som framförts har framför allt handlat om konferenciern som
uppfattades som dåligt påläst och okunnig om föreningslivet. Diskussion om hur vi kan inkludera hela
föreningslivet bättre. Fördelningen mellan priserna är fortfarande ojämn. Kanske handlar det inte bara om
priserna utan även om underhållning och manus. Motiveringarna borde båda vara via bild och spökröst.
Viktigt att alla pristagarna ges möjlighet att säga några ord. En enkät kommer att skickas ut till deltagarna.
Projektgruppen träffas om några veckor för att utvärdera och lägga grunden för nästa års Föreningsgala.
3. Remiss – Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer
Kort information om att förslag till revidering är ute på remiss och att kommunen bjuder in till
remisskonferens den 22 maj. MISO, Malmö Ideella och HISO kommer att delta.
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4. Lokaler och anläggningar
Information lokalbehovsplan
Fritidsdirektören informerar om hur förvaltningen arbetar med lokalbehovsplan. Förvaltningen har ett
uppdrag från Kommunfullmäktige att arbeta tillsammans med grundskoleförvaltningen för att möjliggöra
skollokaler för föreningslivet. Förvaltningen arbetar också med att se över våra egna lokaler för att möta
föreningars behov av möteslokaler bl.a i Klagshamns Folkets Hus, i Baltiska hallen och hos fritidsgårdarna.
Förvaltningen ger stöd till Folkets Hus föreningarna bl.a för att erbjuda lokaler till föreningslivet.
Förvaltningen arbetar med utveckling av Föreningarnas Hus med anledning av utredningen som Malmö
Ideella genomförde 2016/2017 och där begreppet ”Föreningscenter” myntades. Det finns ett behov av att
öka nyttjandegrad i gymnastiksalar. Ordförande informerar om att fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med
att få stadsbyggnadsnämnden tillgodose behov av möteslokaler för föreningsliv och allmänhet. Diskussion om
föreningars önskemål om egna lokaler i förhållande till att dela lokaler. HISO är positiv till arbetsgruppen för
Handikappbadets utveckling. Betonar dock att badet fortfarande ligger för långt från allmänna
kommunikationer. Ordförande har förhoppningar om att frågan kan lösas på sikt. Fritidsgårdars lokaler kan
eventuellt möta föreningars behov. Malmö Ideella informerar om utvecklingen av Hyllie och att de bjudits in
till workshop ”Embassy of Sharing” där Midroc och Wingård Arkitektbyrå stod värd. Ett ”white paper” ska
tas fram. Intressant initiativ mellan ideella och privata sektorn. Viktigt med kunskapsutbyte och
metodutveckling kring hur vi ska kunna arbeta med frågan om samutnyttjande av lokaler. Här kan eventuellt
fritidsförvaltningen hjälpa till att matcha förening som söker lokal i ett område med en annan förening som
vill dela eller hyra ut del av sin lokal.
Dialoggruppen är ense om att använda befintliga nätverk, referensgrupper och möten för att fånga in
synpunkter och öka kunskap i syfte att matcha behov och befintliga anläggningar/lokaler. Malmöandans
samarbetsplan kan användas för kunskapsutbyte och metodutveckling. Förvaltningen uppmanas också att så
fort det är möjligt lägga in fritidsgårdar i bokningssystemet och hitta samarbetsformer med
grundskoleförvaltningen för att föreningslivet ska kunna nytta skolans lokaler kvälls- och helgtider.
Återblick lokalkostnadsutredning 2017
Gustav Johansson och Demal Zetterman från föreningsavdelningen deltar på denna punkt. Kort presentation
och information om utredningen (bil). Diskussion om ränte- och amorteringslån som tecknades före 1990.
Diskussion om studieförbundens lokaler. HISO har inget samarbete med något studieförbund. MISO har ett
kontinuerligt samarbete med SISU och MIP har samarbete med fem studieförbund, det handlar dock främst
om utbildning och utveckling ej lokaler. MISO ser gärna att lokalkostnadsbidraget förenklas utifrån tankarna i
utredningen. Ordförande menar att frågan inte är aktuell för 2018 utan får vänta till 2019, däremot kan såväl
paraplyorganisationerna som tjänstepersonerna eller politiker lyfta förslag från lokalkostnadsutredningen när
Föreningsstöd 2019 behandlas under hösten. Beslut om att jobba med lokaler och anläggningar inom ramen
för Malmöandans handlingsplan.
5. Nästa möte
Ordförande tackar för mötet och önskar alla en fin sommar. Nästa möte genomförs den 20 september
kl 10.00-12.00.
Mötesordförande

____________________________________
Frida Trollmyr

Justerande

____________________________________
Richard Larsson
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_______________________________________
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