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Dialoggruppen

Plats

2015-09-03
Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, rum 134

Tid

kl. 10.00–12.00

Sammanträdesdatum

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande
Ala Eddin Al-Qut (MP), lämnat återbud
Tony Rahm (M), 2:e vice ordförande
Pernilla Röjner – MIP
Margareta Persson – 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

Minnesanteckningar
1.

Föregående möte

Minnesanteckningarna från föregående möte justerade och utskickade tillsammans med
anteckningarna från dialoggruppens workshop.
2.

Information från Fritidsnämnden

minnesanteckningar_ dialoggruppen
20150903

Frida Trollmyr informerar om att fritidsnämnden genomfört en workshop för att diskutera
nämndens fokusområden 2016. Flera av dialoggruppens synpunkter har fångats upp och bl a
diskuterades behov av öppna mötesplatser, omvärldsbevakning och utbildning, förutsättningar
för ett föreningsliv som kan locka fler och skapa engagemang, ökad tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning.
3.

Ridsportens anläggningar

Frida Trollmyr informerar om möte med fastighetskontoret angående sanering av marken på
Jägersro. Johan Hermansson rapporterar om möte med Malmö Civila Ryttarförening.
Kommunikationen mellan förvaltningen och föreningen behöver förbättras. Fritidsförvaltningen
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har lämnat in en skrivning till Stadsbyggnadsnämnden vad gäller ”Ruinparken” med synpunkter
och frågor angående säkerhetsaspekter som ställts av Klagshamns Ryttarförening.
4.

Dialog

a) Tolkservice för föreningslivet
HISO lyfter behov av tolkservice för föreningslivet. Det behövs inte licensierade språktolkar
utan stöd i verksamheten. Diskussion om föreningspoolen skulle kunna administrera en grupp av
föreningsledare med olika språkkunskaper. Malin får i uppdrag att lyfta frågan på nästa möte med
föreningspoolen och eventuellt komplettera avtalet mellan förvaltningen och poolen med detta
uppdrag.
b) Anläggningsutveckling och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
HISO lyfter behov av att öka kunskapen om vilka anläggningar som är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. Skåneidrotten har skickat ut en enkät som HISO svarat på vad gäller
bedömning om en idrottsanläggning är tillgänglig eller ej. HISO menar att kraven inte får vara för
höga och givit förslag på olika nivåindelning. HISO skickar förslaget till förvaltningen. Pernilla
Röjner påminner om behoven som finns i Föreningarnas Hus framför allt vad gäller höga
trösklar. Malin får i uppdrag återkomma med åtgärdsplan enligt dagens diskussion.
c) Konsulentkonferens
Malin informerar om årets konsulentkonferens som arrangeras den 24 november (OBS felaktigt
datum har angivits i protokollet från april). Synpunkter på programmet lämnas bl a om vikten av
att det finns utrymme för erfarenhetsutbyte. Malmö Live har preliminärbokats. Diskusson om val
av lokal. Enades dock om att det är bra att visa upp Malmö Live för föreningslivet. Staden har en
ambition om att det ska vara en arena för alla malmöbor.
d) Uppföljning ApN
Malin informerar om att antalet frågor till supporten minskat och det är färre deltagare på
utbildningarna. Pernilla och Margareta menar dock att det fortfarande finns problem i systemet
som drabbar föreningslivet. Ett referensguppsmöte behövs och Malin får i uppgift att se till att
det genomförs i höst. Synpunkter på bemötandet lämnas.
e) Föreningsgala 2016
Malin presenterar förslag till föreningsgala våren 2016. Dialoggruppen lämnar synpunkter och
enas om att prislappen inte får överstiga 250 kr per kuvert och att fem personer per förening kan
bjudas in, därefter kan fler tas emot i mån av plats. Priser som delas ut på galan ska vara årets
ledare, årets förening samt priserna som MIP/MISO årligen delar ut. Eventuellt kan kommunens
andra föreningspriser också delas ut t ex miljöpris. Däremot kan inte alla svenska mästare
uppmärksammas då det tar alldeles för mycket tid i anspråk. Förslaget om att uppmärksamma
årets svenska mästare vid särskild mottagning på Rådhuset diskuterades. Dialoggruppen positiv
till detta men föreslog att staden på något sätt visar upp mästarna under galakvällen genom
photos/film eller liknande. Diskussion om lämplig plats för galan bl a nämndes Malmö arena,
Swedbank och Nöjesteatern. Tommy Theorin informerade om att det finns en privat aktör
(Media Avenue Öresund) som är intresserade av att genomföra en föreningsgala. Johan och
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Malin hör sig för om kommunen blivit uppvaktad.
f) Föreningsstöd
Malin redovisade för förslag till revidering av Föreningsstöd. Diskussion om konsulentbidrag,
spontan i stan, aktivitetsbidrag och deltagartillfällen (3-5 deltagare), samt registrering av förening.
Malin tar med sig synpunkterna i fortsatt utvecklingsarbete och enas om att Dialoggruppen är
remissinstans. Förslag kommer att skicka ut under oktober månad.
g) Folkhälsa
HISO:s folkhälsofråga skjuts fram till nästa möte den 19 november.

5.

Nästa möte

Nästa möte genomförs den 19 november mellan kl 10.00-12.00 hos fritidsförvaltningen.

6.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Justerande

____________________________________________
Jan Bengtsson

Sekreterare

____________________________________________
Malin Eggertz Forsmark

