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Dialoggruppen

Plats

2018-11-16
Fritidsförvaltningen, lokal 510

Tid

kl. 10:00-12:00

Sammanträdesdatum

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande
Tony Rahm (M), vice ordförande
Carlos Gonzàles, (v), ledamot
Fredrik Eklöf, Malmö Ideella
Ivar Scotte, Malmö Ideella
Tommy Theorin, MISO
Pehr Malmström, MISO
Ira Gyllingberg, HISO
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Malin Eggertz Forsmark, chef föreningsavdelningen och mötets
sekreterare

Minnesanteckningar
1. Föregående möte
Ordförande hälsar välkommen till årets sista möte. Minnesanteckningarna från föregående möte har
justerats. Inga frågor utan de lades till handlingarna. Ira Gyllingberg väljs till justerare.
2. Aktuella frågor
Ordförande redogör för det politiska läget i Malmö. Nämndsledamöter utses 20 december och
uppdraget börjar 1 januari 2019. Fritidsnämnden beslutar om budget i februari/mars 2019.
Fritidsdirektören rapporterar att budgetarbetet på förvaltningen pågår och att utgångspunkten är
årets kommunbidrag inklusive uppräkning. Rapport från Stadionutredningen. Ärendet uppe i KF i
oktober. En minoritet i Kommunfullmäktige begärde återremiss med krav på bättre ekonomisk
redogörelse. Tidigast i januari ska planprogrammet för Stadionområdet upp till Kommunfullmäktige
igen. Kort information om nuläge vad gäller renovering av Simhallsbadet och Ishallen, vilka båda
följer tidplan. MISO påtalar behov av isytor i Malmö där flera av de befintliga ishallarna är i behov av
renovering. Ordförande informerar om den statliga satsningen på friluftsliv - Friluftsår 2020.
3. Föreningsstöd 2019-2020
Redogörelse för remissvaren som inkommit (bilaga) och förvaltningens förslag till behandling.
Diskussion. Utvecklingsbidrag istället för projektbidrag för inkluderande förening. Information om
att förvaltningen arbetar med en större översyn av registreringsnivåer och bidrag som kommer
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diskuteras under 2019. Samorganisationerna önskar att dialogen om Föreningsstöd kommer igång
tidigt på året.
4. Föreningsgala 2019
Nästa års föreningsgala flyttas från Malmö Arena till Stadion fd Swedbank Arena. Den 10 maj 2019
är bokat.
5. Mästarhyllning 2019
Förvaltningen har skickat in en ansökan till representationskommittén för att även nästa år få
arrangera Mästarhyllningen den 26 februari 2019.
6. Skollokaler för föreningslivet
Kort redovisning av den rapport som ska upp till nämnden i november (bilaga).
7. Malmöandan
Den idéburna sektorn representeras av Pehr Malmström, MISO, Ira Gyllenberg, HISO och Ingmar
Holm, Malmö Ideella. Samordnare anställda; Linnéa Tingné (Malmö stad) och Ulf Bingsgård
(idéburen sektor). Gruppen bjuder in till informationsmöte den 22 november i Stadshuset (bilaga).
8.

Övriga frågor
a) Förskola och servicenämnd i anläggningar inom fritid
Kommunstyrelsen har tagit fram en delårsrapport där förskola och servicenämnd önskar skapa
ökade ytor för fritidsverksamhet. Förvaltningen får i uppgift att återkomma med mer information till
nästa möte.
b) Mötesplatser och föreningsdrivna mötesplatser
Janeth Augustsson, enhetschef fritidsgårdsavdelningen, presenterar en karta över de mötesplatser
(föreningsdrivna och kommunala) som finns i Malmö. Diskussion om samarbetet med
föreningslivet. Malmö Ideella frågar efter dialog mellan mötesplatser och föreningar om utveckling
av samverkan. CTC är en given aktör i att samla olika aktörer i stadsområdena.
9. Avslutning
Inga övriga frågor. En ny nämnd blir ansvarig för Dialoggruppen 2019 och planen är att vårens
möten sker i anslutning till arbetsutskottets möten som vanligt. Förvaltningen återkommer med
inbjudan. Ordförande tackar alla för gott samarbete under mandatperioden och önskar ett gott slut
på året.

Mötesordförande
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