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Eventuellt förhinder anmäls till Malin Eggertz Forsmark, 073-424 9757, malin.eggertzforsmark@malmo.se

Minnesanteckningarna
1. Inledning
Ordförande hälsar alla välkomna. Kort presentation av deltagarna. Ordförande informerar om
arbetet i Dialoggruppen och betonar att dialogen framför allt ska behandla strategiska frågor.
2. Föregående möte
Minnesanteckningarna från föregående möte är justerade och utskickade. Information om att
Föreningarnas dag under Malmöfestivalen kommer att genomföras 2017. MISO som fått
uppdraget har skickat ut inbjudan till föreningslivet och kommer att bjuda in till workshop
angående behov av att tänka nytt vad gäller informationsmaterial. Gatukontoret har ställt krav på
att inga flyers får delas ut. Kort information om den statliga sommarsatsningen och att en dialog
med representanter från MISO, MIP och HISO har genomförts.
3. Nytt projektbidrag (HISO)
Ordförande informerar om riktlinjerna för ett nytt projektbidrag för att stimulera föreningslivet
till nytänkande och kvalitetshöjande verksamhet. Fritidsnämnden har beaktat de synpunkter som
paraplyorganisationernas lämnat. Dialoggruppen är positiv till den inriktning som presenterades.
Betonades att höstens handläggning av projektbidraget ska vara kunskapsinhämtande och bidra
till eventuella förändringar i nuvarande Föreningsstöd.
4. Evenemang (MISO)
Tommy Theorin informerar om MISO:s evenemangsdiskussioner bl a intresse för ett
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permanentande av SM-veckan i Malmö och intresse för att söka European Championschips
exempelvis 2022, 2026. Fritidsdirektören bemöter frågan positivt och menar att
evenemangsfrågor för Malmö är viktiga. Betonar att även här krävs nytänkande. Ordförande
informerar om att en evenemangsstrategi för staden håller på att tas fram. Frågan ställs om
staden har för avsikt att skapa ett evenemangsbolag. Ordförande svarar nej.
5. Arrangemang som påverkar tillgång för ordinarie föreningsliv (MISO)
Pehr Malmström frågar förvaltningen om hantering av evenemang på Stadionområdet och
problem för idrottsföreningars ordinarie verksamhet. De senaste åren har alltför många
evenemang trängt undan ordinarie verksamhet och skapat frustration. Fritidsdirektören
informerar om att frågan diskuteras på förvaltningen.
6. Mästarbidragets återinförande (MISO)
Tommy Theorin börjar med att ge positiv kritik till utvecklingen av Föreningsgalan. Däremot
finns det fortfarande önskemål från föreningar om att införa Mästarbidraget. En fråga som är
årligen återkommande. Ordförande undrar vilket det faktiska resursbehovet är hos
idrottsföreningar som är framgångsrika. MISO menar att det framför allt handlar om ökade
resekostnader. Diskussion om ett framtida resebidrag i stipendieform och om det skulle kunna
ges till såväl idrottsföreningar som andra ideella föreningar. MISO är öppen för att tänka ny
struktur och innehåll i ett framtida mästarbidrag.
7. Ordförandekonferens 2017
Information från ordförande om varför konferensen i maj ställdes in och sköts fram till hösten.
Dialoggruppen menar att beslutet var riktigt om föreläsare lämnat återbud och innehållet inte är
tillfredsställande. Diskussion om form och innehåll. Viktigt med dialog. Tema föreningslivets roll i
staden är bra. Dra nytta av Överenskommelsen och ”Malmöandan”. Överenskommelsen
signeras den 14 juni och arbetsgruppen har börjat jobba med handlingsplanen. Förvaltningen får
i uppdrag att samarbeta med arbetsgruppen kring höstens innehåll och form för ordförande- och
konsulentkonferens. Ordförande återkopplar till tidigare beslut om att ha tema Folkhälsa (HISO).
Förslag är att ge förvaltningen i uppdrag att i planeringen av konferenserna binda ihop Folkhälsa
– Malmö Kommissionen – Överenskommelse – Handlingsplan. HISO är positiv till förslaget.
8. Information och dialog – stöd till lokaler för föreningsverksamhet
Presentation av pågående utredning. Tommy Theorin betonar vikten av att O-taxan ej rörs.
Samir Arabi-Eter bekräftar att det finns en komplexitet i systemet och tar som exempel Spelens
Hus. Kort diskussion. Dialogen med föreningslivet fortgår under sommaren och ärendet ska upp
till nämnden under hösten.
9. Mötets avslutande
Ordförande tackar för konstruktivt möte och påminner om studiebesöket till Landskrona den 14
juni. Nästa möte den 14 september kl 10:00-12:00 hos fritidsförvaltningen. Mötet avslutas.
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