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Tid

kl. 10.00–12.00

Sammanträdesdatum

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande
Ala Eddin Al-Qut (MP),
Tony Rahm (M), 2:e vice ordförande
Pernilla Röjner – MIP lämnat återbud
Margareta Persson – MIP
Linda Attin – MISO
Pehr Malmström - MISO
Jan Bengtsson - HISO
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Rebecka Olofsson, enhetschef och mötets sekreterare

Minnesanteckningar
1.

Föregående möte

Minnesanteckningarna från föregående möte är justerade och utskickade. Med bakgrund av förra
dialogmötet frågade Linda Attin, MISO om föreningsdrivna mötesplatser. Frida informerar.
Den 25 november är ett möte inplanerat med HISO och FIFH om tillgänglighet.
Johan Hermansson informerar om föreningsgalan som kommer att arrangeras under våren 2016.

2.

Information från Fritidsnämnden
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Förvaltningen arbetar just nu med verksamhetsmål och budget för 2016.
Fritidsnämnden har gett fritidsförvaltningen i uppdrag att arrangera föreningsgala under våren
2016. Förvaltningen kommer tillsammans med berörda parter/organisationer bilda en
projektgrupp som evenemangsavdelningen ansvarar och kallar berörda till. Dialoggruppens
representanter kommer att finnas med i projektgruppen.
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MISO, MIP och HISO ger förslag på att föreningsgalan kan hållas under vecka 14, 15 eller 16.
Lång diskussion om veckodag – landade i fredag, absolut inte lördag eller söndag. MIP gav även
förslag på att galan ska vara alkoholfri, eventuellt kan det finnas en bar där möjlighet att köpa
alkohol finns. Projektgruppen återkommer med förslag på programinnehåll, mat och dryck.
Frida Trollmyr informerar om att fritidsnämnden genomfört en workshop för att diskutera
nämndens fokusområden 2016. Flera av dialoggruppens synpunkter har fångats upp och bland
annat diskuterades behovet av öppna mötesplatser, omvärldsbevakning av fritidssektorn,
utbildningsinsatser, förutsättningar för ett föreningsliv som kan locka fler och skapa engagemang
samt ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

3.

Anläggningsutveckling för kanot/rodd och motorsport

MISO lyfter två frågor. Johan informerar om utvecklingen avseende Malmö Roddklubb och
deras anläggning samt Malmö Motorstadion. En projektgrupp är bildad. Fråga angående om
Lockarp Motorbana är privat uppkom. Johan och Pehr M kommer hålla kontakten avseende
Malmö Roddklubbs anläggningsutveckling.

4.

Dialog

a) Föreningsstöd
Föreningsstöd 2016 diskuterades. Föreslagna förändringar redovisades av Rebecka.
Frida informerade om att förslaget på att prova på deltagare inte ska kunna medräknas i
närvarorapporteringen och ligga till underlag för aktivitetsbidrag togs bort på Arbetsutskottet.
Dialoggruppen ställer sig positiva till förslaget om att slopa påminnelseavgiften för föreningar som
inte ansökt om bidrag eller inrapporterat föreningsrapporten i tid. Föreslagen förändring som
avser att påminnelse enbart ska gå till föreningens e-post diskuterades. Nytt förslag diskuterades.
Rebecka tar vidare frågan om att påminnelse avseende bidrag till anställda (lönebidrag och
konsulentbidrag) även ska gå brevledes till föreningens postadress. Justering från genomgånget
förslag kommer att ske.
Dialog kring att fritidsförvaltningen ska ha ytterligare en registreringsnivå där inget bidrag kan
beviljas, nivå 0. Utredning avseende detta kommer att fortlöpa under 2016. Referensgrupp
kommer att diskutera frågan under våren 2016. Rebecka kallar berörda till ett första möte.
Inga förändringar avseende Lokalkostnadsbidrag har skett till föreningsstöd 2016. Under 2016
kommer utredning avseende lokalkostnadsbidraget att genomföras och i samband med detta
kommer förslag för föreningsstöd 2017 presenteras. Frida Trollmyr informerar om anledningen
till varför en utredning behöver göras. Utredningen ska rapporteras i dialoggrupp och en
eventuell referensgrupp ska tillsättas.
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Fråga om aktivitetsbidraget för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning
höjs med 5 eller 10%. Rebecka informerar om att en 10%-ig höjning var föreslagen i första
utkastet till ärendet men efter en större genomgång av budget för 2016 beslutades höjningen till
5%.
Dialoggruppen inkom med synpunkter på att utredningen bör komma ut på remiss tidigare än
vad som skett i år. Förvaltningen kommer att se över rutinen för detta.
I samband med punkten om föreningsstöd lyftes även frågan om dubbelredovisade deltagare på
närvarorapporteringen i ApN. Olika nackdelar med att föreningarna hanterar detta utan
inblandning av förvaltningen lyftes av dialoggruppen. Frågan lyfts vidare till referensgrupp.

5.

Folkhälsa (HISO)

Jan tar upp frågan kring hur vi tillsammans kan förbättra folkhälsan. Det finns inget konkret
förslag för hur frågan ska hantera men en dialog kring folkhälsofrågor i allmänhet samt bredden
av begreppet bör ske. Dialog kring hur detta kan ske skedde i gruppen. Förslag på eventuell
folkhälsovecka samt bör frågan om folkhälsa ske i ett brett perspektiv.
Förslag om att folkhälsa med malmökommissionen som utgångspunkt ska genomsyra
ordförande- och konsulentkonferens (såsom jämställdhetsfrågan). Malin ges i uppgift att
förbereda workshop kring folkhälsa till Dialoggruppens möte i februari.
6.

Nästa möte

Nästa möte genomförs den 18 februari 2016 mellan kl 10-12 hos fritidsförvaltningen.

7.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Justerande

____________________________________________
Jan Bengtsson

Sekreterare

____________________________________________
Rebecka Olofsson

