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Tid

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (S), ordförande
Ala Eddin Al-Qut (MP), 1:e vice ordförande
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

Minnesanteckningar
1.

Föregående möte

Ordförande hälsar alla varmt välkomna. Inga frågor eller synpunkter på föregående
mötesanteckningar.
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2.

Information från Fritidsnämnden

Frida Trollmyr informerar från fritidsnämnden. Regeringen har beslutat att förstärka
kommunernas sommarlovsaktiviteter med 200 miljoner för åldersgruppen 9-15 år. Pengar
fördelas till kommunerna utifrån antal invånare med försörjningsstöd. Malmö erhåller 15
miljoner. Fritidsförvaltningen ansvarig för fördelningen. Förslag att Stiftelsen Sommargårdar ska
få en större del. Viktigt att hitta större aktörer som kan erbjuda ny verksamhet som är
kostnadsfri. Fråga angående aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. Johan informerar om
hur extra resurser på 500 tkr fördelats för att föreningslivet har kunnat öppna upp för aktiviteter
under hösten och under våren.
3.

Dialog
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Föreningsgala 27 maj 2016
Information om planeringen inför Föreningsgalan som arrangeras den 27 maj på Malmö Arena.
Ett första möte i arbetsgruppen är planerat och Linda Attin är utsedd att representera
MISO/MIP/HISO.
Mästarna firas på Rådhuset 14 april
I enlighet med tidigare beslut så genomförs en mottagningen på Rådhuset den 14 april för att fira
svenska mästare. Beslut om att komplettera inbjudan till världs- och europamästare.
Ordförandekonferens 19 maj
Diskussion om tema på årets ordförandekonferens. Ordförande föreslår anläggnings- och
lokaltema. MISO lyfter frågan om möjlighet att nyttja skollokaler både för kvällsaktiviteter men
också för övernattning i samband med läger och cuper. MIP informerar om att de söker en plats
för att samla föreningar och sin egen verksamhet inom ramen för EU-projektet
”Kompetenscenter Idéburna Malmö”. Alla är positiva till temat och menar att frågan är aktuell
för föreningslivet. Kan det göras en inventering bland föreningar vad gäller behov?.
Föreningslivet skapar aktiviteter utifrån bidragssystemet. Landskrona och Trelleborg har ett mer
öppet bidragssystem och ges möjlighet att boka skollokaler. Hela Trelleborg bakar –
kockverksamhet i skolans lokaler. MIP/MISO kan bistå förvaltningen i denna inventering.
Inventeringen gäller icke-idrottsföreningar.
4.

Övriga frågor

Pernilla Röjner och Margareta Persson meddelar att de kommer att sluta i MIP:s styrelse till
våren. Det är således deras sista Dialoggruppsmöte. Eftersom informationen gavs på mötet så
har inte förvaltningen kunnat förbereda avtackningen så Ordförande tackar för gott samarbete i
Dialoggruppen och ber att få återkomma i frågan.
Kort diskussion om syftet med Dialoggruppen. Frågor som väcks och som behöver diskuteras
behöver fångas upp. Förslag om att upprätta en bevakningslista i anslutning till varje möte. Mer
struktur efterlyses. Malin får i uppdrag att återkomma med förslag.
Referensgruppen kallas till mötet i mars där bland annat ApN ska diskuteras
Malin informerar om att en konferens för föreningslivets lönebidragsanställda
(fritidsförvaltningens medfinansiering) arrangeras den 16 mars. Fritidsförvaltningen är arrangör i
samarbete med MIP/MISO/HISO. Malin informerar också om att fem fokusgruppsmöten med
olika tema kommer att arrangeras under året (nämndsuppdrag från 2015).
Frågan om överenskommelsen mellan staden och föreningslivet (civilsamhället) borde lyftas på
nästa möte inklusive IOP .

5.

Folkhälsa

Frida Trollmyr avviker på grund av extra insatt KS. Vice ordförande Tony Rahm hälsar därför
välkommen till Eva Renhammar från Välfärdsavdelningen, Stadskontoret som bjudits in för att
informera om resultatet av Malmö Kommissionens arbete 2011-2013. Efter en gedigen
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remissrunda med 120 remissinstanser blev resultatet 32 speciella uppdrag bl a kunskapsallianser,
demokratiserad styrning och sociala investeringsfonder. Välfärdsavdelningen ansvarar för
uppdragen som ryms under rubriken ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö”.
Frågan ställdes om varför idrottsrörelsen är så bristfälligt representerad i rapporten och i
kommissionens arbete. Eva hade inget svar på frågan. Malin berättade att World Village of
Women Sports tillsammans med en handfull idrottföreningar hade haft möte med
kommissionens ordförande och sekreterare i slutfasen av utredningsarbetet för att just se till att
idrottsrörelsen skulle finnas med i rapporten. Hur skapa en dialog? Workshop i samband med
ordförandekonferens och/eller konsulentkonferens? Förenkla begrepp och skapa enklare språk
om vi ska kunna nå ut till föreningslivet? Använd begreppet föreningslivet istället för
civilsamhället. Inventera och beskriv vad som redan görs och lyft fram det som skulle kunna
göras. Lokaler och folkhälsa, är tema som kan lyftas på såväl ordförande- som
konsulentkonferens. Dialoggruppen betonar vikten av dialog och inte envägskommunikation.

6.

Nästa möte

Tony Rahm tackar för konstruktiv dialog och avslutar mötet. Nästa möte är enligt tidigare beslut
den 19 maj kl 10.00-12.00.

