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Tid

kl. 10:00-12:00

Sammanträdesdatum

Ledamöter

Övriga

Frida Trollmyr (s), ordförande
Tony Rahm (m), vice ordförande
Carlos Gonzàles, (v), ledamot
Ivar Scotte, Malmö Ideella
Ingemar Holm, 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 höstens första möte. Kort presentationsrunda. Återkoppling
från föregående möte. Diskussion om tillgång till skollokaler för föreningslivet. Malmö ideella
betonar vikten av att skapa möten mellan skola och föreningslivet. Malmö ideella lyfte behov av
att samverka med föreningslivet när nya skolor byggs. HISO lyfter behov av att se Malmöandan
som en resurs i detta arbete. Viktigt att det blir en likabehandling mellan skolan och
föreningslivet. MISO lyfter Riksidrottsförbundets idrottspolitiska program där det uttrycks
behov av fler och mer aktivitetsytor och lokaler för fysisk aktivitet.
2. Aktuella frågor
a) Utbetalningsrutiner
Förvaltningen får i uppdrag att se över rutiner så att utbetalningar alltid sker i tid och framför allt
kring årsskiftet så att föreningar och organisationer kan hantera löner och skatter enligt plan.
Förvaltningen framför ursäkt över bristande hantering det senaste året på grund av förändringar i
ekonomisystem och hantering.
b) Renovering av simhall och isstadion och konsekvenser för föreningar
Förvaltningen informerar att Simhallsbadets renovering följer plan och beräknas vara klart den 7
november. Föreningar och förvaltning har haft ett gott samarbete kring detta trots att det är
utmaningar särskilt för föreningslivets medlemmar och aktiva ungdomar.
Förvaltningen informerar om renovering av Isstadion och dialog med isföreningarna under året.
Pehr Malmström, MISO har varit stöd i arbetet med att företräda föreningar och bidra till en
effektiv schemaläggning under det att ishallen renoveras. Förvaltningen framför ett särskilt tack
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till Pehr för stödet. Hockeyföreningarna har ett fortsatt uppdrag att samarbeta då behov av isytor
är stort.
c) Rekrytering av verksamhetschef Malmö Idrottsakademi
Förvaltningen informerar om rekryteringsprocessen.
3. Föreningsstöd 2019
Anna Jönsson föredrar förslag till förändringar i Föreningsstöd 2019. Diskussion om att slå ihop
antidiskriminering och jämställdhetsbidraget med föreningsutvecklingsbidraget. Det finns en
projekttrötthet i föreningslivet och förvaltningen önskar se en mer hållbar utveckling av
insatserna. Jesper Fundberg, Malmö universitet har också skrivit en rapport som betonar vikten
av att ge resurser för långsiktig utveckling. Dialoggruppen är positiv till förslaget. Diskussion om
medlemsavgift och om hur GDPR påverkar föreningslivet.
4. Fördelningsprinciper 2019
Gustav Johansson föredrar förslag till förändring 2019. Ingen diskussion då endast mindre
förändringar kommer att föreslås.
5. Föreningsgala 2019
Malmö Ideella frågar om det finns en möjlighet att öppna upp föreningsgalan för fler föreningar
än för de som är registrerade på fritidsförvaltningen. Då det är en ekonomisk fråga så ser inte
ordförande det möjligt 2019.
6. Ordförande-, konsulentkonferens
Malmö Ideella frågar om det finns en möjlighet att öppna upp konferenserna för fler föreningar
än de som är registrerade på fritidsförvaltningen. Detta är också en ekonomisk fråga så det är
inte aktuellt för 2019.
7. Utveckling föreningsdrivna mötesplatser och fritidsgårdar
Malmö Ideella framför en önskan om att få mer information om de 19 kommunala fritidsgårdar
och 11 föreningsdrivna mötesplatser. Det finns ett intresse för samarbete. Beslut om att bjuda in
representanter och få mer information om verksamheten till mötet i november.
8. Föreningsbarometer Malmö
Malmö Ideella har som ambition att årligen genomföra en enkät (Föreningsbarometer) till civila
sektorn i Malmö. Det finns utrymme för fler att ställa frågor. Intresset finns hos såväl
förvaltningen som hos MISO och HISO. Malmö Ideella skickar ut mer information om
Föreningsbarometern till Dialoggruppen och så tas frågan upp igen på mötet i november.
9. Övriga frågor
Malmö idrottsakademi ansvarar för att inhämta uppgifter på svenska seniormästare från Malmö.
Dessa bjuds in till Mästarhyllning på Rådhuset. Dessvärre har informationen om detta i vårens
Föreningsnytt varit otydlig och MISO har bland annat fått ta emot uppgifter om USM och JSM
vinnare. MISO skulle kunna ta på sig ett uppdrag att samla in uppgifterna och föreslår att
fritidsnämnden uppmärksammar ungdomarna med diplom. Diskussion om det är lämpligt att
staden hyllar framgångsrika juniorer eller om det ska vara förbehållet seniorer. Inget beslut tas
utan fritidsförvaltningen återkommer till MISO med förslag till hantering.
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10. Nästa möte
Ordförande föreslår att nästa möte flyttas till den 16 november kl 10.00-12.00. Ingen däremot.
Ordförande tackar för ett bra möte med många punkter på dagordningen.

Mötesordförande

____________________________________________
Frida Trollmyr

Justerande

____________________________________________
Ira Gyllingberg

Sekreterare

____________________________________________
Malin Eggertz Forsmark

