Malmö stad

1 (2)

Fritidsförvaltningen
Dialoggruppen
Sammanträdesdatum
Plats
Tid

Ledamöter

Övriga

2016-05-19
Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, rum Studion
kl. 10.00–12.00
Tillgång till rummet från kl 09.00
Frida Trollmyr (S), ordförande
Ala Eddin Al-Qut (MP), 1:e vice ordförande
Tony Rahm (M), 2:e vice ordförande
Samir Arabi-Eter - MIP
Mikael Johansson – MIP
Tommy Theorin - MISO
Pehr Malmström – MISO
Jan Bengtsson - HISO
Johan Hermansson, fritidsdirektör
Malin Eggertz Forsmark, chef föreningsavdelningen och mötets
sekreterare

Minnesanteckningar
1. Inledning och presentation
Frida Trollmyr hälsar alla varmt välkomna. En kort presentationsrunda genomfördes då några ledamöter
är nya. Kort återkoppling kring Mästarhyllningen på Rådhuset. Viktigt att utvärdera Mästarhyllningen
och Föreningsgalan inför 2017. Beslutar att det blir en diskussionspunkt på mötet i september.
2. Föregående möte
HISO ställer fråga angående arbetet med överenskommelsen. Konstaterar att det behövs en ökad
konkretiseringsgrad och ett längre arbetsmöte är planerat den 8 juni där flera av Dialoggruppens
medlemmar deltar. Minnesanteckningarna från 18 februari läggs till handlingarna.
3. Framtida dialog
Frida Trollmyr öppnar upp för diskussion kring framtida dialog med olika målgrupper. Kan
Dialoggruppen kompletteras? Malin berättar kort om de fokusgrupper som genomförts under våren.
Pehr lyfter vikten av att få fler delaktiga i dialogen och vikten av att ha specifika frågeställningar. Samir
lyfter betydelsen av att ge möjligheter för föreningsledare att diskutera registreringsprocess och
bidragsregler. Vems ansvar? Borde paraplyorganisationerna ta ett större ansvar? Beslut om att
Dialoggruppen diskuterar de strategiska och visionära frågorna och tar ett helhetsgrepp om stödet till
föreningarna i Malmö (föreningspolitik). Referensgruppen har ansvar för att föra dialog med
förvaltningen i operativa frågor som är kopplade till Dialoggruppens frågor t ex APN och bidragssystem.
Därutöver har förvaltningen ämnesorienterade fokusgrupper som t ex kommunikation, anläggningar,
spontan i stan, lovverksamhet. En ökad ungdomsdialog behövs men kanske den ska genomföras
tillsammans med befintliga ungdomsråd som finns på fritidsgårdarna?
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Diskussion om hur föreningslivet idag måste ha kontakt med flera förvaltningar framför allt när det
gäller evenemang. Tommy beskriver svårigheterna för t ex ridsport som vill fortsätta vara på
Ribbersborg eller roddklubben som vill arrangera drakbåtstävlingar. Kontakter måste tas med
Gatukontoret, Stadsfastigheter och Fritidsförvaltningen. Vore bra om det fanns en kontaktväg istället för
flera? Johan informerar om hur Malmö stad jobbar med evenemangsfrågor och betydelsen av att flera
förvaltningar är delaktiga. Dialoggruppen konstaterar att dialogen är viktig och att den kan breddas till
fler. Viktigt att det inte blir för många grupper. Viktigt att också veta att dialogen ger resultat och att
föreningslivet känner att de kan påverka och vara delaktiga i beslut. Dialoggruppens workshop i april
2015 bidrog till såväl utvecklingsprojekt 2016 som förändringar i föreningsstöd. Malin får i uppgift att ge
en rapport om detta vid nästa möte.
4. Malmö stads Vision 2040
Tommy ställer frågan om hur föreningslivet kommer att vara delaktig i det pågående visionsarbetet. Det
senaste visionsarbetet är från 1995 och uppdraget är att ta fram ett nytt program för Malmö 2040. Frida
Trollmyr informerar om att visionsarbetet inte handlar om att det ska tas fram ett stort program. Johan
kompletterar informationen bl a att frågor ställs till barn och ungdomar om hur de ser att Malmö
kommer att se ut 2040. Pehr skickar ut dokumentation från visionsarbetet 1995-2005 (bilaga) och
Dialoggruppen får i uppgift att gå igenom materialet och fundera över vad som har genomförts och vad
som fortfarande är aktuellt. Frågan tas upp på nästa Dialoggruppsmöte.
5. Rapport från referensgrupp
Rebecka Olofsson som är ansvarig för referensgruppen informerar om mötet den 10 maj och vilka
frågor som diskuterats bl a APN, fokusgrupper och öppen verksamhet. Diskussion om aktiv medlem är
aktuellt igen och förvaltningen får i uppgift att återkomma i september med underlag för diskussion om
aktiv medlem.
6. Tillgängligheten i lokaler
Jan informerar om det möte som genomfördes den 25/11 tillsammans med fritidsförvaltningen och
Stadsbyggnadskontorets tillgänglighetsrådgivare Johanna Hesselman. Beslutet från det mötet var att
fritidsförvaltningen tillsammans med Stadsbyggnadskontoret skulle använda en inventeringsmall som
stöd för att komplettera karta till tillgänglighetsguiden. Prioritering under våren är att alla sporthallar ska
läggas in i kartan med tillgänglighetsbeskrivning. Malin rapporterar att arbetet är på gång men ännu inte
slutfört.
7. Folkhälsofrågan (HISO)
Jan undrar hur vi tillsammans kan arbeta vidare med folkhälsofrågorna mer konkret? I Malmö
kommissionen rapport hade hälsa en bredare definition. Kan föreningslivet och fritidsförvaltningen
arbeta fram en handlingsplan för att ökad hälsa genom kost och motion? Beslut om att lyfta frågan på
nästa Dialoggruppsmöte i samband med Malmö stads vision 2014 (punkt 4).
8. Information om projektet Aktiv Kraft (HISO)
Jan informerar om projektet Aktiv Kraft som HISO genomför tillsammans med Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen och som Allmänna Arvsfonden stödjer under två år (bilaga).
9. Föreningsgalan 27 maj
Malin informerar kort om programmet och att det idag är 448 gäster anmälda till galan den 27 maj.
10. Mötets avslutande
Ordförande tackar för konstruktiv dialog och avslutar mötet. Nästa möte genomförs den 15/9 kl 10:0012:00.
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