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Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation

Styrelsen för MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin
berättelse över verksamheten för år 2012.
Styrelsen tackar medlemsföreningarna för ett ökat engagemang i våra gemensamma
föreningsfrågor. Fler är delaktiga i våra sammankomster och träffar och det gör att vi kan
agera starkare, bredare och kunnigare som föreningarnas fackförening mot myndigheter och
i den allmänna debatten. Året har för styrelsens del handlat mycket om hur vi framöver kan
betyda ännu mer för medlemsföreningarna och det har resulterat i att vi lagt förslag om en
breddad utbildningsverksamhet och tankar om att starta en personalpool för föreningslivet.
Vi är övertygade om att Malmös föreningsliv kan spela en än viktigare roll i Malmös
utveckling – nu ska vi rusta oss för det.

Föreningsinformation
MIP har skickat två (tre) pappers medlemsutskick under året.
MIP ett digitalt nyhetsbrev som når intresserade och medlemsföreningar. Nyhetsbrevet har
utkommit 11 (9) tillfällen. Innehållet i nyhetsbreven har varit information från MIP, tips på
ekonomiskt stöd och öppna arrangemang som föreningar eller Malmö stad arrangerat.
MIP har även ett digitalt medlemsbrev. Detta medlemsbrev utkom 29 (16) gånger under året.
MIP har under året använt fritidsförvaltningens Föreningsnytt och därigenom spridit olika
former av information.
Glokala folkhögskolan har i samarbete med MIP varje vecka presenterat föreningssidan i
Skånes Fria tidning. Föreningssidan speglar vad som händer och sker i föreningslivet i Malmö
och strävar efter att också ge perspektiv på detta genom reportage, intervjuer, reflektioner och
även krönikor. I detta samarbete har även medborgarjournalister rekryterats och utbildats.
MIPs medlemsföreningar har under året erbjudits en utbildning i journalistiskt skrivande.
TV Malmö, kanalen som älskar sin stad, som erbjudit flera möjligheter mot en rimlig kostnad
att sprida medlemsföreningarnas information. MIP har varit medlem i TV Malmö under året.
Vilka informationsmöjligheter som finns genom MIP har presenteras för medlemsförningar
via medlemsbrev.

MIP är bra på att sprida information kring det organiserade
föreningslivet till andra föreningar- från Nöjdhetsbarometer 2012
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Nöjdhetsbarometer 2012
Medlemsföreningarna har under året lämnat sina åsikter om hur medlemsföreningen upplever
nöjdheten kring MIP verksamhet och dess projekt. 70 medlemsföreningar har lämnat in sina
svar och de samlade svaren presenteras under år 2013.
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Föreningens hemsida mip.org.se
Under året har 368 (59) olika nyheter publicerats på hemsidan. Nyheterna har publicerats så
att RSS prenumeration är möjligt. Antalet sidvisningar har under året varit 33 342 (17 096).
Nyheter till press och media publiceras kostnadsfritt på myNewsDesk, en sida för journalister
och media intressenter.
Följande adresser äger MIP: foreningskul.se, frivilligcentra.se, gronegatan.se, skattkista.se,
forenadekrafter.se, integrationiforening.se och mip.org.se

Grafisk profil för
Under året har MIP styrelse och personal arbetat fram ny logotype och grafisk profil för MIP.
Den nya logotypen gör det möjligt att även medlemsföreningar kan visa upp sitt medlemskap
i MIP om så önskas av en medlemsförening.

Årsmöte
MIP höll årsmöte den 27 februari på Grönegatan 11A. På årsmötet deltog 62 personer.
Efter mötet blev det mat & mingel i föreningens lokal, Grönegatan 11 A. Projektledare från
WinWin Malmö var på plats för att ge information kring nätverk mellan förening och företag.
Efter årsmötet genomfördes en aktiv minikonferens kring bemötande, relation och utveckling.
Tre processledare medverkade Nils Phillips från Centrum för Publikt Entreprenörskap samt
Maria Leiner och Christoph Lukkerz från Nätverket social ekonomi Skåne.

Föreningslunch
MIP har under året arrangerat lunchmötena för föreningsanställda och förtroendevalda.
Luncherna innehåller både mat och något matnyttigt. Föreningarna har genom luncherna fått
nya kontakter och nya nätverk har bildats. Exempel på föreningsluncher är:




Digitala närvarorapporter – 26 januari (29 personer)
Viktiga frågor för föreningslivet – 1 mars (38 personer)
Rapport från Dialoggrupp – 10 maj (26 personer)

Ordförandemöte och konsulent frukost
MIP har arrangerat ordförandemöte ”Hur gör vi Malmö bättre?!” den 13 juni.
MIP har arrangerat konsulent frukost och samtal om bidrag den 14 juni.

Föreningsutbildning
MIP har deltagit på möten med Malmö högskola och under året följt utvecklingen med olika
program på Malmö högskola. MIP har deltagit på olika utbildningar som Fritidsförvaltningen
genomfört för föreningar i Malmö.

Föreningssupport
Medlemsföreningarna har under året tagit initiativ till överenskommen och planerad
ekonomisk support. Konsulenternas kunskaper har då ställts till medlemsföreningarnas
förfogande, för att bistå med information till föreningarnas olika projektidéer samt andra
praktiska frågor i föreningarnas vardag.
MIPs konsulenter arbetar i vardagen kring olika föreningskontakter med medlemsföreningar
gällande demokrati, föreningsadministration och andra vardagsfrågor kring den ideella
föreningen.
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Föreningslokal – Grönegatan 11A
Nytt kontrakt har tecknats till 30 juni 2014, med Brf Solstrålen som äger lokalen på
Grönegatan 11A. MIP delar sin del av lokalen med MISO-Malmöidrotten för
dagligverksamheten och för projektverksamhet
samt Frivilligcentra Malmö. Hyresgäster har
varit; Nätverk Social Ekonomi Skåne,
Somalicentre - Herbert Felix Institutet, Centrum
för Publikt Entreprenörskap - Folkuniversitetet,
SPORTOMEDIA och Svalorna Latinamerika.
Under året har hyresgästers närstående organisationer och MIPs medlemsföreningar nyttjat
Grönegatan för möten och utbildning, exempelvis Seniorvänner, Thailändska föreningen,
Huset, Malmö Uppfinnarförening, Malmö folkhögskola och Emmaus Björkå.
Grönegatan har under året tagit emot ett antal studiebesök. Dessa besök har stärkt vår
ambition kring samverkan och att det är ett behov som också finns på fler platser. Malmö har
varit ett omtyckt exempel på en god miljö för utveckling av närsamhället. Ett axplock av
studiebesöken har varit Roskilde kommune, Regeringskansliet, Region Skåne, Non-profit
Housing från Kanada, Centrum för ideellt arbete från Uppsala och Umeå föreningsråd.

Föreningskollektivet
MIP har bjudit in sina medlemsföreningar för att diskutera värdegrund och innehåll med att
samlokalisera kontors- och mötesverksamhet. Ett arbete med att utarbeta ett koncept har
påbörjats under slutet av året. 25 medlemsföreningar har medverkat i processen kring
Föreningskollektivet. Konceptet kommer att presenteras under år 2013.
MIP har tagit del av andra initiativ där idéburna organisationer samlats. En studieresa har
arrangerats för medlemsföreningar och intressenter, då deltagarna upplevde verksamheter i
Halmstad, Göteborg och Varberg.

Hemmavinsten Malmö
På initiativ av MISO-Malmöidrotten har MIP presentrat för medlemsföreningar möjligheten
till att skapa mer ekonomiska resurser till föreningen genom prenumerationslotteriet
Hemmavinsten. Verksamhet har under året förberetts.

Nya medlemsföreningar i MIP
Följande föreningar beviljades medlemskap under 2012:
 Celiakiföreningen
 Dianova Ideell Förening
 Malmö mot Diskriminering
 BH Net – Bosnien Hercegovina Network
 RGRA – Rörelsen Gatans Röst & Ansikte
 The English International
 RFSL Ungdom Syd
 KFUM KIOSK
 TV/Malmö
 EU-ASEAN People to People Diplomacy Delegation
 Imaganes del Sur
Medlemsantalet är 237 (243) föreningar. Förteckning följer i slutet av denna berättelse.
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Social ekonomi i Skåne
MIP är medlem och har tillsammans med flera aktörer bildat föreningen, som stödjer och
utvecklar den sociala ekonomin som kraft för samhällsutvecklingen i Skåne.

Förening ideellt engagemang
MIP har tillsammans med MISO tagit initiativ till att bilda en ny organisation, Förening
ideellt engagemang, med bla uppgiften att ansvarar för och utveckla hemsidor.
Frivillig.se är mötesplats som förmedlar engagemang, intresse och uppdrag mellan ideella
föreningar som behöver frivilliga krafter och individer som vill göra en insats.
Forening.se är ett verktyg och en informationskanal till alla som är aktiva i eller nyfikna på
det ideella föreningslivet. Forening.se lever med divisen ”allt du behöver veta som förening”.
Intyg.se MIP har tagit fram en intygsmall för dokumentation av ideellt engagemang och en
mall för CV för ideellt engagemang till nytta för föreningar och ideellt verksamma.

Sveriges Föreningar
MIP är medlem och initiativtagare till den nationella organisationen för lokala
paraplyorganisationer, som arbetar för att skapa, stötta och utveckla paraplyorganisationer för
det lokala föreningslivet.
Skåneidrotten arrangerade tillsammans med Sveriges Föreningar erfarenhetsutbyte för de
skånska förenings- och idrottsallianserna. MIP deltog på mötet den 4 oktober i Lund.

Föreningslivets ombud
Kommunala föreningsbidrag
MIP har under året deltagit i fritidsnämndens Dialoggrupp. De stora frågorna i årets dialog
har varit digitaliseringen av bidragssystemet samt lönebidragsfrågan.
MIP har deltagit i den Referensgrupp som fritidsförvaltningen tillsatt under året för att bl.a.
operativt diskutera digitaliseringen av bidragsrapporteringen.
MIP har deltagit vid fritidsförvaltningens bidragsinformation.
MIP har spridit information om bidrag från Miljöförvaltningen till medlemsföreningar.
MIP har spridit information om bidrag från Stadskontoret till medlemsföreningar.
MIP har spridit information om bidrag från Kulturförvaltningen till medlemsföreningar.
MIP har spridit information om bidrag från Sociala Resursförvaltningen.
MIP har spridit information om regionala, nationella samt internationella bidrag och stöd.

Remissvar och skrivelser



Trafikmiljöprogram Malmö stad 2012-2017
Malmö stads handlingsplan för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter,
öppet remissmöte
MIP har tagit del av de olika utredningar som fritidsförvaltningen presenterat under året och
bevakat hur dessa utredningar hanteras vidare av både fritidsförvaltning och av fritidsnämnd.

Årets förening och Årets Eldsjäl
MIP ingår i juryn som har att utse Årets förening och Årets Eldsjäl. Vinnare 2012 i
föreningskategorin blev SeniorNet Malmö och titeln Årets eldsjäl belönades Peter Linde från
Astronomiska sällskapet Tycho Brahe med.
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Föreningarnas dag
Ett 50 tal av MIPs medlemsföreningar deltog på föreningarnas dag på Gustav Adolfs torg,
som arrangerades av Malmö stad.

Kommunala konferenser & möten
MIP deltog vid fritidsförvaltningens ordförandekonferens där över 150 förtroendevalda
representanter från föreningslivet deltog.
MIP deltog vid fritidsförvaltningens konsulentkonferens under hösten, främst för att ta tillvara
de föreningars intresse som saknar konsulent.

Region Skåne
Malmös föreningar blir mer och mer involverade i de områden som ingår i den regionala
skånska politiken. Region Skåne har ett regionalt Integrationsråd, där MIP ingår.

Föreningens samhällsnytta
Ronny Hallbergs Minnesfond
I samband med en konferens som Centrum för Publik Entreprenörskap arrangerade, delades
pris ut till John Magnusson, Årets skånska samhällsentreprenör. Prissumman kom från Ronny
Hallbergs Minnesfond.

Sysselsättningsfrågor
Under året har MIP noggrant följt utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
MIP har spridit information kring ”Ung i sommar”.
MIP har tillskrivit Arbetsförmedling kring behovet av ett Branschråd för idéburna sektorn i
Malmö.
MIP har deltagit i förstudie för att se om det finns möjlighet att inrätta en annorlunda
handelsplats i Malmö, Myllan. Förutom handel skall Myllan vara en mötesplats för föreningar
och kultur.

Malmö stads mångfaldspris och jämställdhetspris.
MIP har förmedlat information om möjligheter till att nominera stadens mångfaldspris och
jämställdhetspris. .

Integrationsnätverk
MIP samordnar ett nätverk med representanter från föreningar, Malmö stad, Malmö högskola
och från Länsstyrelsen med syfte att arbeta med integrationsfrågan dels i ett
utvecklingsperspektiv och dels i ett samordningsperspektiv. Nätverket skall förmedla
erfarenhetsutbyte samt vara informationsmottagare och informationssändare. Nätverket har
dessutom under året genomfört studiebesök på Migrationsmuseet i Farum, Danmark.

WinWin Malmö
MIP ingår tillsammans med MISO, Malmö Företagsgrupper samt
Malmö stad i WinWin projektet finansierat av Tillväxtverket.
WinWin är en metod i att bygga oväntade partnerskap mellan
förening och företag, som leder till ökat samhällsengagemang.
Sverige premiär av WinWin skedde den 17 april i Malmö rådhus. 30
föreningar och 30 företag skapade under ett par timmar 30 olika
samarbeten som tydliggjordes med skrivna avtal.
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Praktikanter från Mediegymnasiet en resurs för föreningar
MIP har under slutet av året varit praktikplats för flera studenter från Mediegymnasiet i
Malmö. Malmö Uppfinnarförening har presenterat en idé till MIPs styrelse, som resulterade i
att MIP förmedlar medlemsföreningarnas behov med grafisk hjälp till studenterna.

Föreningens utveckling
Frivilligcentra Malmö – ett uppdrag
Frivilligcentra är ett kunskapscenter för ideellt engagemang som drivs av MIP och arbetar
med att skapa, stärka och uppmärksamma engagemang. Detta görs genom stöd till föreningar
som vill starta upp verksamheter i linje med Frivilligcentra, engagera mera genom att guida
individer till frivilliguppdrag och annat engagemang samt vara en möjlighetsplats där
engagemang kan växa.
MIP har ett uppdrag av Malmö stad via Sociala resursförvaltningen, där MIP åtar sig att
genomföra projektet Frivilligcentra under tiden 2009-08-01- 2012-12-31. MIP har sedan
starten sett en framtid där Frivilligcentras uppdrag utvecklas till att omfatta frivilliga i alla
åldrar inom en mångfald av verksamheter.
Frivilligfrukost, guidning, nätverksmöten och föreningsträffar har varit stor del av
verksamheten. I slutrapporten för arbetet framgår att 140 föreningar har berörts av
verksamheter från Frivilligcentra Malmö. Slutrapporten presenteras separat under år 2013.

Engagemangsguide i Malmö – ett projekt
Projektet Engagemanguide i Malmö drivs av MIP, i samarbete med MISO, och har sedan
2010 varit placerat under Frivilligcentra Malmö. Statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen har
under året finansierat projektet.
Syftet med projektet är att engagera föreningslös ungdom i åldrarna 16-25 år, främst tjejer och
unga kvinnor. Detta har skett genom klassbesök i SPR-klasser (språkintroduktionsklasser på
gymnasiet), individuell matchning mellan unga och passande föreningar.
Under året har två föreningsmässor anordnas på Malmö högskola i samarbete med
Studenthälsan och Studentkåren, där över 100 frivilligorganisationer, idrottsföreningar och
studieförbund deltog. Föreningsmässan hade program på både svenska och engelska, för att
även passa högskolans internationella studenter. Projektet kommer att slutredovisas år 2013 i
separat redovisning.

Integration i förening – ett uppdrag
Verksamheten startades som ett projekt år 2007 av MIP i samverkan med MISO och övergick
till ett uppdrag från år 2008 med stöd och med initiativ från Malmö stad. MIP har meddelats
att vårt uppdrag för Malmö stad Integration i förening inte erhåller medel för 2013.
MIP har under året på uppdrag bedrivit verksamheten, som är en samhällsinformation/service
till nyanlända flyktingar och andra invandrare i Malmö. Syftet med verksamheten har varit att
genom föreningslivet skapa möjligheter till nätverksbyggande, förbättra förutsättningar för
nyanlända flyktingar och andra invandrare att lära sig samhällets koder, att prata svenska i
vardagen samt att träffa andra människor och knyta nya kontakter och därigenom underlätta
introduktionen och integrationen.
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Resultat för uppdraget under 2012
 16 SFI-klasser vilket innebär ca 360 elever har fått föreningsinformation
 53 personer har önskat kontakt med en förening – själv eller anhöriga
 Kontakten med SFI-utbildarna har tagits under året
 Möte och dialog med föreningar har genomförts
 Nätverk för integration har träffats vid två tillfällen.
 Under året har arbetet gått vidare för att tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne finna en
form för att inplantera Integration i förening regionalt. Nätverk Social ekonomi i Skåne
driver det regionala projektet.
Integration i förening innebär en metod som EU Kommissionen utnämnt till ”Good practies”.
Verksamheten som etablerats har varit en modell för övriga Skåne och Sverige.
Malmö stad har meddelat MIP att uppdraget upphör 2012-12-31.

Nätverk för framtida Malmö – ett projekt
Bakom projektet står MIP, MISO och Husie stadsdelsförvaltning. Projektet har fått
ekonomiskt stöd från Arvsfonden.
Projektet verkar på Videdalsskolan i Husie. Under året har samarbeta skett med omvärlden för
att hjälpa elever att utveckla sina intressen och på sikt hitta sitt framtida engagemang. Syftet
har varit att skapa ett nätverk mellan skola och omvärld för att utveckla ny kunskap som
förbereder skolans elever för en aktiv fritid och framtida yrkesval. Projektet har medverkat i
årets upplaga av ”Musikhjälpen”.

Team MIP
Sammanträde
Styrelsen har hållit 9 sammanträden, varav ett sammanträde inleddes som styrelsekonferens.
MIP och MISO har haft ett gemensamt styrelsemöte kring gemensamma aktuella frågor.
MIPs styrelse 2012
Leif Jakobsson
Babbis Grammatikopoulos
Margareta Persson
Robabeh Taeri
Håkan Larsson
Ingemar Holm
Pernilla Röjner
Maria Ohlsson
Fredrik Eklöf
Maria Pålsson

ordförande
v. ordförande
v. ordförande/sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

MIPs revisorer
Evald Fridén
John Johansson
Rolf Hansson
Asterios Bratanis

revisor-suppleant
revisor-suppleant
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MIPs valberedning
Juan Moya
Rolf Hansson
Lennart Larsson

sammankallade

Arbetsgrupper & nätverksgrupper i MIP
Verkställande utskott

Leif Jakobsson
Margareta Persson
Babbis Grammatikopoulos

Nätverk för Integrationsfrågor
Babbis Grammatikopoulos
Robabeh Taeri
Linda Attin
Arbetsgrupp för likheter och olikheter i bidragsfrågor (aktiveras vid behov)
Margareta Persson
Robabeh Taeri
Maria Ohlsson
Arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering
Margareta Persson
Håkan Larsson
Pernilla Röjner

Uppdrag
Fritidsnämnd

dialoggrupp

Barn & fritidsprogrammet programråd
Social Ekonomi i Skåne
Malmö högskola
TV/Malmö

Förening ideellt engagemang
Sveriges Föreningar

Nätverk för framtida Malmö, styrgrupp
Regionalt Integrationsråd

WinWin Malmö, utblicksgrupp
styrgrupp
föreberedelse kommitté
Jury för Årets förening/Årets Eldsjäl

Pernilla Röjner ordinarie
Margareta Persson ordinarie
Håkan Larsson suppleant
Linda Attin suppleant
Pernilla Röjner
Ingemar Holm, ombud
Håkan Larsson, kontaktperson
Ivar Scotte, ordförande
Håkan Larsson, ledamot
Robabeh Taeri, revisor
Ingemar Holm
Fredrik Eklöf
Ivar Scotte, ordförande
Robabeh Taeri, revisor
Linda Attin, valberedning
Linda Attin
Robabeh Taeri
Maria Pålsson
Linda Attin
Pernilla Röjner
Lars Antin
Margareta Persson, ordinarie
Babbis Grammatikopoulos, suppleant
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Styrgrupp Frivilligcentra Malmö

Pernilla Röjner
Håkan Larsson
Jeanette Lebedies Nord
Alexandra Fritzson
Håkan Larsson
Pernilla Röjner
Linda Attin
Robabeh Taeri

MIM
Myllan
Föreningspool

MIPs personal
Linda Attin, delad konsulenttjänst tillsammans med MISO.
Ivar Scotte, delad konsulenttjänst tillsammans med MISO.
Alexandra Fritzson, projektledare Frivilligcentra Malmö.
Malin Rindeskär, projektledare Engagemangsguide.
Denisé Dako, informatör, Engagemangsguide.
Ursula Reintjes, projektledare Nätverk för framtida Malmö.
Per Jervrud ekonomiassistent. MIP är anordnare genom Arbetsförmedling
Karin Amberntsson, engagemangsgiude. MIP är arbetsledare genom Jobb Malmö.
Quinn Norelius Ertel, projektutvecklare och kommunikatör, MIP är arbetsledare genom
Arbetsförmedling.
MIP har blivit medlemmar under året i IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella
organisationer. Kollektivavtal finns tecknat med Unionen.

Ekonomi
MIPs framtidsfonds syfte är att säkerhetsställa MIPs dagliga verksamhet.
Mer om MIPs ekonomi finns i årsredovisningen som följer.

Intäkter MIP 2012
22% Verksamhet
17% Grönegatan
40% Uppdrag
21% Projekt

Kostnader MIP 2012
5% Organisation
17% Personal
17% Grönegatan
40% Uppdrag
21% Projekt

Malmö 14 januari 2013
Styrelsen för MIP
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