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MISO bildades 1974 och fungerar som idrotts-
föreningarnas intresseorganisation och ver-
kar som ombud för våra medlemsföreningar. 

Vår uppgift är att inför Malmö stad, fritids-
nämnden och andra nämnder bevaka de om-
råden som är viktiga för Malmös idrottsfören-
ingar. 

MISO arbetar för bland annat förbättring av 
föreningsbidragen, ett integrerat Malmö och 
utveckling av sportanläggningar och lokaler. 

Andra viktiga frågor är föreningslivet som ar-
betsplats samt samarbetet mellan föreningar 
och skola. Många fler viktiga frågor för fören-
ingslivet ingår i våra uppgifter.

MISO delar ut tre prestigefyllda priser: Årets 
Idrottskvinna, Lovande Tjej och Årets Pe-
gasus. Pegsuspriset tillfaller en person vars 
insatser gynnar såväl Malmö som idrotten i 
Malmö.

MISO



MISO har sedan 1974 arbetat för att        
Malmös idrottsföreningar ska ha bra bi-
drag. MISO deltar i fritidsnämndens dia-
loggrupp. Information om bidrag går att 
läsa  i vårt medlemsbrev och på miso.se.

MISO kommer att arbeta för det övergri-
pande målet för idrottens jämställdhetsar-
bete att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
på alla nivåer och inom alla områden samt 
att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt fysiska och psykiska förut- 
sättningar ska få vara med i föreningsdriv-
en idrottsverksamhet.

Föreningspool Malmö kan ge stöd och 
hjälp till din ideella förening. Vi hjälper 
till med att registrera förening, revidera 
stadgar, få stöd som arbetsgivare, kommu-
nikation, ekonomisk support och skanna 
in dokument. Detta utan extra kostnad för 
föreningen. 
www.foreningspoolmalmo.se

MISO har sedan föreningen bildades arbe-
tat för att Malmö ska ha ändamålsenliga 
verksamhetslokaler. Arbetet för att bevara 
nolltaxan för föreningar är en självklarhet.



MISO stödjer idrottens värdegrund
 och dess fyra grundpelare

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet 

Allas rätt att vara med 
Rent spel

www.miso.se

Tag chansen att samla hela er 
förening under en festlig kväll.

Fram med kalendern och boka! 

4 maj 2018
Föreningsgalan



MISO anser det är viktigt att stödja förenings-
livets ambitioner att ta en större plats i sam-
hällsutvecklingen och anser att utbildning är 
viktigt. MISO arrangerar även olika möten där  
anställda och förtroendevalda i föreningslivet 
kan mötas och knyta nätverk samt utbyta in-
formation. 

Malmö Idrottsföreningars Samorganistation 
och Malmö Ideella föreningars Paraplyorgani-
sation har i samråd med fritidsförvaltningen 
följande utbildningar: 
• grundläggande föreningskunskap 
• styrelseutbildning 
• grundläggande föreningsekonomi 
• kassörsutbildning 
• praktisk bokföring i förening 
 
Utbildningsprogram och mer information: 
www.foreningspoolmalmo.se/utbildning
Utbildningarna är kostnadsfria och några av 
dem är obligatoriska för registrering på nivå 
2 och 3 hos fritidsförvaltningen. Mer informa-
tion finns på malmo.se under föreningstöd.
 

Föreningsutbildning
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Föreningar och samorganisationer som i 
Malmö verkar för idrottslig verksamhet kan 
bli medlemmar i MISO.
Medlemskapet kostar 200 kr/år.

Hämta ansökan på www.miso.se under 
Medlemmar.

Kontakta oss                      

Linda Attin
0707-49 39 21
info@miso.se

MISO
Spångatan 11A
211 44 Malmö

www.miso.se
www.facebook.com/misomalmo

Bli medlem i MISO             

Vår adress:

Vår styrka bygger på att vi är många!

Orgnr: 846001-9824


