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MISOs Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO, får härmed avge sin
berättelse över verksamheten 2014.
MISO har till ändamål att verka för
att vara ett samlande organ för idrottsföreningar som är verksamma och registrerade i Malmö
att vara dessa föreningars kontaktorgan inför Malmö fritidsnämnd och övriga myndigheter
att främja samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och övriga ideellt
arbetande organisationer
att medverka till och propagera för ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna och för
uppförande av anläggningar för idrottslig verksamhet
Under 2014 har MISO verkat för dessa mål genom att på olika sätt bevakat samt arbetat för
idrottsföreningarnas intressen.
Årets Idrottskvinna/lag
Till Årets lag för 2014 valdes FC Rosengård, fotboll.
Prisutdelning kommer att ske på Ledardagen den 20 maj 2015.
Årets lovande flicka/lag
Till den mest lovande flickan för 2014 valdes Irene Ekelund, friidrott, MAI.
Prisutdelning kommer att ske på Ledardagen den 20 maj 2015.
Årets Pegasus
Årets Pegasus för 2014 beslutades att inte delas ut.
Valet 2014
Historiskt har Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, MISO, i samband med valår och då
närmare inför valet bjudit in representanter för de lokala partierna för en diskussion/debatt och
då lyssna av de olika partiernas inställning. 2014 valde MISO att göra en förändring och
ställde 6 frågor. Svaren publicerades på vår hemsida så att medlemsföreningarna kunde ta del
av frågeställningarna.
Frågorna var:
Hur ser du och ditt parti på 1. Nolltaxan, 2. Föreningsstöd, .3 Stadionområdets utveckling,
4. Is-, sim- och badytor, 5. Idrottshallar och bollytor, 6. Malmöfestivalen
Svaren kommer att diskuteras i olika forum under 2015.
Anläggningsfrågor
MISO har under året bevakat anläggningssituationen i Malmö. MISO har bevakat den
pågående Stadionutredningen. MISO har följt den kommunala hanteringen av ridsportsanläggningar, simanläggningar. MISO har ett långsiktigt prioriterat arbete kring fler
föreningslokaler och idrottsplatser i Malmö.

1

Arbetsmarknadsfrågor
Under året har MISO följt utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. MISO
följer utvecklingen gällande nya åtgärder riktade till föreningslivet. MISO har spridit
information kring ”Ung i sommar”.
Bidragsfrågor
MISO har under året deltagit i fritidsnämndens Dialoggrupp. De stora frågorna i årets dialog
har varit digitaliseringen av bidragssystemet, revidering av stödet och förändringar i
regelverket inför 2015.
MISO har deltagit vid fritidsförvaltningens bidragsinformation.
MISO har spridit information om bidrag genom sitt nyhetsbrev, hemsida och Facebook.
MISO har deltagit i den referensgrupp som fritidsförvaltningen tillsatt under året för att bl.a.
operativt diskutera digitaliseringen av bidragsrapporteringen.
MISO har under året arbetat för att bevara nolltaxan samt höja kunskapen kring
föreningslivets vikt och betydelse. Malmös föreningar har viljan till att ta emot fler
medlemmar, men då krävs mer resurser i form av verksamhetsplatser, ekonomiskt långsiktiga
rättvisa förutsättningar och fler frivilliga ledare.
MISO har på olika sätt fört dialog med medlemsföreningar. MISO har tagit del av flertal
föreningsärenden. MISO har tillsammans med MIP (Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation) och HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation) fört samtal med
flera av stadens företrädare.
Föreningsinformation
Vår hemsida har utvecklats mer och mer. 2014 hade sidan 7 277 unika besök. Ett antal
nyheter presenteras varje vecka. Direktkoppling finns till Facebook.
MISOs digitala medlemsbrev där vi informerar om MISOs egna arrangemang, tips på
ekonomiskt stöd, öppna arrangemang som föreningar eller Malmö stad arrangerat samt
inbjudningar till arrangemang utanför stadens gränser. Brevet når våra medlemsföreningar.
MISO har även gjort två pappersutskick under året.
MISO har under året använt fritidsförvaltningens Föreningsnytt och därigenom spridit olika
former av information.
Support
Medlemsföreningarna har under året tagit initiativ till ekonomisk support. Konsulenternas
kunskaper har då ställts till medlemsföreningarnas förfogande för att bistå med information
till föreningarnas olika projektidéer samt andra praktiska frågor i deras vardag. MISOs
konsulenter bistår medlemsföreningar i form av ordförande i samband med årsmöte.
Momsfrågan
MISO har under året följt den nationella hanteringen kring hur föreslagen förändring i
momslagen kan påverka föreningslivet.
Malmö högskola
MISO har deltagit på konferenser och möten med Malmö högskola.
Föreningsmässa
Den 23 september arranegerades en föreningsmässa tillsammans med MIP och studenthälsan
på Orkanen, Malmö högskola. 42 föreningar medverkade och foajén var välbesökt under hela
öppethållandet.
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Föreningslunch
MISO har tillsammans med MIP under året arrangerat lunchmöten för föreningsanställda och
förtroendevalda. Luncherna innehåller både mat och något matnyttigt. Föreningarna har
genom luncherna fått nya kontakter och nya nätverk har bildats.
Ledardagen Malmö 2014
Den 14 maj 2014 samlades 400 engagerade krafter inom föreningslivet i Malmö för
nätverkande, inspiration, utveckling, information, ny kunskap och nya vänner. Det var
föreningsstyrelser, föreningsledare och anställda i förening, funktionärer och volontärer. Ett
femtiotal händelser arrangerades under dagen på Moriska Paviljongen, Folkets Park Malmö.
Under ledardagen delade fritidsnämnden ut pris till Årets förening och Årets Eldsjäl och
MISO delade ut sina idrottsutmärkelser. Arrangemanget fick stöd från Malmö stad och
Sparbanksstiftelsen Skåne.
Föreningsgala
Under året har samtal förts kring att på något sätt återinföra ett mästarbidrag/gala med
fritidsnämnden och fritidsförvaltningen. Ett gemensamt yttrande har gjorts tillsamman med
MIP och HISO. MISO har även yttrat sig gällande motion i kommunstyrelsen kring
återskapande av Mästargala. MISO arbetar för en föreningsgala i mars 2016.
Årets förening och Årets Eldsjäl
MISO ingår i juryn som har att utse Årets förening och Årets Eldsjäl. Årets föreningar 2014 är
inte utsedda.
Remissvar och skrivelser
 Översiktsplan södra Hyllie
 Stadionområdes framtid
 Återskapande Mästargala
 Ny plan för kvinnofrid
Skåneidrotten & Riksidrottsförbundet
MISO har följt RFs verksamhet och dess nyhetsbrev.
Malmö mediakanal
MISO är medlem i Malmö mediakanal och deltog vid föreningens årsmöte.
Malmö mot Diskriminering, MmD
MISO har följt Malmö mot Diskriminerings arbete, en förening som bland annat har till
uppgift att driva en antidiskrimineringsbyrå i Malmö. I MmDs styrelse representeras MISO av
Linda Attin.
Föreningen Ideellt Engagemang
MISO har tillsammans med MIP bildat organisationen Föreningen Ideellt Engagemang med
uppgiften att ansvara för och utveckla de nationellt viktiga hemsidorna. Efter samråd beslöt
MISO tillsamman med MIP att upplösa organisationen. Första mötet gällande upplösning
hölls 2014-12-11.
Frivillig.se är mötesplats som förmedlar engagemang, intresse och uppdrag mellan ideella
föreningar som behöver frivilliga krafter och individer som vill göra en insats. Denna hemsida
behålls av MISO.
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Forening.se Hemsidan är ett verktyg och en informationskanal till alla som är aktiva i eller
nyfikna på det ideella föreningslivet. Syftet med sidan är att samla och sprida information och
kunskap om föreningslivet! Forening.se lever med mottot ”allt du behöver veta som
förening”. Denna hemsida behålls av MIP.
Intyg.se är en intygsmall för dokumentation av ideellt engagemang och en mall för CV för
ideellt engagemang till nytta för föreningar och ideellt verksamma. Denna hemsida behålls av
MIP.
Sveriges Föreningar
MISO är medlem i Sveriges Föreningar, en samorganisation för lokala paraplyorganisationer.
Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för
det lokala föreningslivet.
World Leisure Organization
MISO har under året varit medlem i World Leisure, en världsomspännande
fritidsorganisation.
Föreningslokal – Grönegatan 11A/Spångatan 11A
Kontraktet med Brf Solstrålen som äger lokalen på Grönegatan 11A avslutades den 30 juni.
Nytt kontrakt har tecknats till 31 december 2016 för kansliverksamhet på Spångatan 11 A.
MISO och MIP delar lokalen för dagligverksamheten och för projektverksamhet.
Malmökommissionen - ”Malmös väg mot en hållbar framtid”
MISO följer det fortsatta arbetet utifrån Malmökommissioners rapport. MISO bevakar främst
arbetet kring folkhälsan.
Övrigt
MISO deltog på fritidsförvaltningens konsulentkonferens den 11 november.
MISO deltog vid fritidsförvaltningens ordförandekonferens den 6 maj.
MISO deltog vid TV Malmös årsmöte den 20 mars samt 29 april.
MISO har undertecknat den regionala Överenskommelsen om samverkan mellan Region
Skåne och den idéburna sektorn i Skåne.
MISO har deltagit på Malmö mot Diskriminerings årsmöte den 14 april.
MISO deltog vid Föreningarnas dag den 17 augusti.
Medlemsantalet är 142 föreningar. Medlemsantalet har minskat bl.a. på grund av
sammanslagningar av föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse.
Nya medlemsföreningar i MISO
Följande föreningar beviljades medlemskap under 2014:
 BBK Playmakers

Uppdrag & Projekt
Föreningspool Malmö – ett uppdrag
Föreningspool Malmö, är en verksamhet som MISO och MIP driver i samverkan med
fritidsförvaltningen för att kostnadsfritt ge råd, stärka och stödja Malmös ideella föreningar.
Huvudman för verksamheten är MISO.
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Under projekttiden har vi säkerställt att behovet av stöd som både fritidsförvaltningen, MISO
och MIP upplevde fanns, är ett behov som även föreningarna har. Under sommaren 2014
gjordes en enkätundersökning bland MISO och MIPs medlemsföreningar och de svar vi fick
visade tydligt att föreningarna behöver få hjälp och stöd med många olika administrativa
tjänster. I uppbyggnadsfasen har vi fokuserat på att bygga en stabil organisation och
arbetsgrupp. Styrgruppen för föreningspoolen har träffats regelbundet.
Föreningspoolen har haft egna informationsmöten, presenterat sig vid föreningsutbildningar
och andra arrangemang. Vårt informationsbord på Ledardagen 2014 var välbesökt och många
föreningskontakter knöts.
Under hösten besökte vi en föreningspool i Varberg och en i Malung vilka båda varit
verksamma länge. Vi studerade dels hur man praktiskt servar/hjälper föreningar både
administrativt och praktiskt samt deras finansiering av sin verksamhet.
Under året har vi vidareutvecklat vår hemsida www.malmo.foreningspool.se som i dagsläget
länkas via Malmö stad/ fritidsförvaltningen, MISO, MIP och Sveriges föreningars hemsida.
I verksamheten har vi använt gammalt material som t.ex. Dags för Stadgar. Vi har producerat
eget material som t.ex. manualer vid bildredigering, hemsidebyggande och andra
tipsdokument inom olika områden. En användbar hemsida i verksamheten är ”vår egen”
www.forening.se. Bokföringsprogram och olika medlemsregister har inventerats och testats.
Möten med föreningar
De föreningar vi har träffat representerar mångfalden i Malmös föreningsliv. Vi har noterat 83
samtal via telefon, ett trettiotal frågor via e-post.
Vi har personligen träffat 55 föreningar för personliga besök, varav några leder ledde till korta
insatser från föreningspoolen och andra till längre. Det har rört sig om önskan av stöd och
hjälp med stadgar, medlemsregister, hemsida/kommunikation, tips på finansiering, navigering
bland föreningsstöd både generellt och specifikt hos fritidsförvaltningen, scanning av
dokument inför revision och arkivering, bokföringsråd, frågor kring arbetsmiljö och
arbetsgivaransvar.
Många mindre föreningar som finns verksamma ute i ett stadsområde, med ett ofta litet
ekonomiskt stöd, kontaktar oss för att få hjälp att växa. Oftast är detta föreningar som inte är
registrerade hos fritidsförvaltningen. Andra föreningar är den traditionella föreningen som är
registrerad och som drabbas av ett ”vardagsproblem”. Problemet kan till exempel vara
tolkning av stadgarna.
Personal från föreningspoolen har lett 4 årsmöten under året.
Ekonomi
Under året har den ekonomiska supporten hjälpt föreningar att navigera bland de olika
redovisningsprogram som finns. Support har getts kring hur man deklarerar sin förening och i
bokslutsarbete. Föreningspoolen har stöttat föreningar i samband med lovverksamhet främst
med att räkna ut ledarlön, hjälp med reglering av skatter, samt betalning av arbetsgivaravgifter. Denna service gäller föreningar som saknar rutiner för löneutbetalningar.
Unga Örnar Oxie beskriver att ”Tack vare föreningspoolens hjälp med löneutbetalning kunde
vi genomföra vår lovaktivitet då föreningen inte fixar det själv”.
I dagsläget har föreningspoolen uppdrag att sköta två föreningars löpande bokföring.
Vi har konstaterat att behovet av ekonomisk support är stort och hoppas kunna utöka denna
funktion i föreningspoolen.
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Kommunikation
Föreningspoolen har bland annat hjälpt föreningar med att producera en egen hemsida och har
gett utbildning i att själva kunna uppdatera innehållet. Under processen har föreningarna varit
delaktig hela tiden.
Irakiska Kulturföreningen i Malmö beskriver att ”De sista åren pratade vi ofta i vår förening
om att vi behövde en hemsida. Genom Föreningspool Malmö fick vi all stöd och hjälp. Mycket
bra känsla att man vet om det händer något i framtiden då finns föreningspoolen alltid för att
hjälpa till! Det är fantastiskt!”
Föreningspoolen har även hjälpt till med domänregistrering och webbhotell samt med enklare
trycksaker.
Administration
För att underlätta föreningarna i deras administration har föreningspoolen erbjudit hjälp med
dokumenthantering, scanning, information gällande medlemshantering/register, enkel
datasupport, revision mm.
Föreningspoolens personal
Föreningspoolen har successivt bemannats. Det har krävts tid för att få föreningspoolens
personalstyrka sammansvetsad med en gemensam värdegrund. Internutbildning har skett
löpande under året.
I dag har föreningspoolen en bemanning bestående av: verksamhetschef anställd med stöd
från fritidsnämnden samt sex tjänster med arbetsmarknadsstöd.
Föreningsutbildning – ett uppdrag
MISO och MIP har tillsammans med fritidsförvaltningen tecknat ett avtal från och med 2014
och därmed tagit över ansvaret för genomförandet av delar av fritidsförvaltningens
föreningsutbildningar. Föreningspoolen har presenterat sig vid föreningsutbildningar och
andra arrangemang.
Under året har 22 kurser anordnats för styrelser, förtroendevalda och intresserade.
Föreningsfika har arrangerats på kvällstid med olika aktuella föreningsämnen.
Videdalsskola för framtida Malmö – ett projekt
Bakom projektet står MISO, MIP och Husie stadsdelsförvaltning. Projektet har fått
ekonomiskt stöd från Arvsfonden. MIP har varit huvudman för projektet.
Projektet verkar på Videdalsskolan i Husie. Samarbete har 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 avlutades 2014-06-30.
Samverkan Idéburna Malmö – ett projekt
I maj 2014 beslutade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF att ge MIP,
med MISO som jämbördig part, projektstöd (300 000 kr.) för att arbeta med en lokal
överenskommelse: ”Samverkan Malmö – en lokal överenskommelse”. Till grund för detta
projekt ligger den nationella Överenskommelsen inom det sociala området. Projektets tid
sträcker sig från 1:e september 2014 till 31:e augusti 2015.
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Innan projektet startade officiellt inleddes diskussioner med representanter från Malmö stad
och idéburna verksamheter, för att implementera syftet med projektet. Ur diskussionerna med
Malmö stad genererades en idé om att inleda ett samarbete med Välfärdsavdelningen och det,
ur Malmökommissionen, sprungna utredningsdirektivet ”Utveckla former för samverkan med
civilsamhället kring social hållbarhet”. Till projektet knöts också en styrgrupp bestående av
representanter från MIP och MISOs styrelser, samt projektledare.
Under hösten fortsatte träffarna med idéburna verksamheter, där projektägarna framförallt
inriktat sig på nätverk/paraplyorganisationer som har föreningar som representanter.
Tillsammans med Malmö stad arrangerades den 13:e oktober ett dialogmöte vid 2 tidpunkter
med idéburna verksamheter och representanter från Malmö stad. Det var ca 120
representanter som deltog från 72 idéburna verksamheter.
Den 27:e november bjöd MIP och MISO tillsammans med Välfärdsavdelningen Malmö
in 15 representanter för idéburen sektor till ett möte med Regeringskansliets ”Utredning för
ett stärkt civilsamhälle”. Utredningens frågor låg i linje med den fördjupade samverkan som
MIP, MISO och Malmö stad driver ihop.
Projektet har en hemsida www.ideburnamalmo.se där rapporter från arbetet presenteras.
Civil Kraft – en förstudie
I nio månader under 2014 genomförde MIP och MISO en förstudie finansierad av Europeiska
Socialfonden (445 986:-), med förskottering från Malmö stad (200 000:-). Förstudiens syfte
var att undersöka om det finns en möjlighet att utöka den befintliga administrativa
verksamheten föreningspoolen som drivs av MISO (med MIP som jämbördig part) med en
praktiskt stödjande verksamhet. Förstudien har också haft för avsikt att undersöka vad det
finns för möjligheter att som paraplyorganisation bli arbetsgivare för en praktisk verksamhet
med personer som är långt från arbetsmarknaden, vilket underlättar för mindre föreningar i
deras vardag. Målgruppen i förstudien har varit personer som är långt från arbetsmarknaden
utifrån variablerna ungdomar, personer med funktionsvariation och invandrade.
I arbetet med förstudien genomförde projektmedarbetarna ett seminarium kring
arbetsmarknaden för personer med funktionsvariation, 2 referensgrupper (Fas 3-grupp och
föreningar), enkätundersökning om behov i föreningar, idéseminarium, samt tog fram
arbetsmarknads- och föreningsstatistik. Under arbetsprocessen har vi haft ca 30 möten med 68
personer: 24 kvinnor (35 %) och 44 män (65 %).
Förstudiens resultat visar på en rad intressanta slutsatser som bekräftar behovet av en
föreningspatrull. Några av de bekräftande slutsatserna presenteras här:
 Enkät-undersökningen kring behov gav följande svar från 46 föreningar (svar med
högst %): Målning och tapetsering 22, Snickeriarbete 22 %, Skötsel av anläggning 15
%, Arrangera enkla evenemang 13 %, Funktionärer 39 %


Sannolikheten för en ungdom att vara arbetslös minskar med 80 % om den är aktiv i
en eller flera föreningar.



Börja i liten skala, i ett par föreningar. Inte så många deltagare i projektet.



Samlokalisering, ett gemensamt kontor för Arbetsförmedlingen och de föreningar som
är aktiva i projektet.
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Tänkbar projektmetod: Tillbaks Tillsammans - validering, matchning och stödstruktur.
I omvärldsanalysen har vi upptäckt att det stora behovet kring individen i processen
för att leda personen till ett självutvecklande är en treenighet bestående av
valideringen av personens erfarenheter, matchningen och stödet kring personen i
arbetsmiljö.



317 föreningar i Malmö har 1-4 anställda, vilket innebär att med rätt stöd och
utbildning skulle fler föreningar kunna ta emot fler anställda.



I en enkät vi skickade ut om könsfördelningen i styrelserna svarade 117 föreningarna
(909 personer i styrelserna) att det är 487 män och 419 kvinnor

I ett ev. kommande genomförandeprojekt kommer MISO att bli projektägare (med MIP som
jämbördig part). Samarbetspartners blir Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad
och Malmö högskola.

Förtroendevalda & Anställda
Årsmöte
Årsmötet hölls i Restaurang Överstens lokaler den 3 mars. Årsmötet gästades av Jesper
Fundberg, etnolog vid idrottsvetenskapliga intuitionen vid Malmö högskola. Kvällen
avslutades med middag för 47 idrottskamrater.
Styrelsen
Styrelsen har hållit 8 sammanträden samt en styrelsekonferens.
MISO och MIP har haft ett gemensamt styrelsemöte den 6 oktober.
MISO och MIP har haft ett gemensamt VU som främst behandlar personalfrågor samt
gemensamma uppdrag och projekt.
MISOs förtroendevalda 2014
Tommy Theorin (ordförande samt VU)
Lynn Ljungberg (v. ordförande samt VU)
Pehr Malmström (kassör samt VU)
Bo Malmquist (sekreterare)
Lasse Twetman, Robert Johnsson, Linda Liljedahl, Johnny Neldeborn och
Kristin Kringstad (ledamöter)
Bengt Jonasson, Per Tegsved, (revisorer) Evald Fridén (revisorsuppleant)
Paul Alfons, Evald Fridén, Bo Malmquist (valberedning)
Hedersordförande Leif Almö
Hedersledamot Lasse Johnsson och Bertil Jönsson
Ansvarsposter
Tommy Theorin ordinarie ombud och Lynn Ljungberg suppleant i juryn för Årets förening
och Årets eldsjäl
Tommy Theorin och Lynn Ljungberg ordinarie ombud i Dialoggrupp med fritidsnämnd och
Linda Attin och Pehr Malmström suppleanter
Piotr Rogowski och Sophie Jensen ordinarie ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp
Tommy Theorin - juryn för Malmö stads Idrottspris
Tommy Theorin - juryn för Walk on Fame
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Linda Attin - Malmö mot Diskriminering
Ivar Scotte – Malmö mediakanal
Ivar Scotte - MISOs hemsida
Kontaktman för respektive stadsområde
Leif Almö och Jonny Neldeborn - Innerstaden
Bo Malmquist och Bertil Jönsson - Väster
Pehr Malmström och Bertil Jönsson - Söder
Kristin Kringstad och Leif Almö - Öster
Lasse Twetman och Linda Liljedahl – Norr
Personal
Konsulent, Linda Attin, delad tjänst med MIP
Konsulent, Ivar Scotte, delad tjänst med MIP
Föreningspool Malmö
Föreningspool Malmö har byggt upp ett arbetsteam bestående av Linda Attin
(verksamhetschef), Anchi Nyström, Dariusz Sozinski, Desirée Merseburg, Maria Ohlsson,
Marie-Louise Åstrand, Per Jervrud och Ulla Qvartsenklint.
Arbetsgivare
MISO är medlem i IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Kollektivavtal
finns tecknat med Unionen.

Slutord
MISO har under verksamhetsåret genomfört en rad olika insatser och aktiviteter som sträcker
sig över ett brett verksamhetsområde och vi vill här lyfta några.
 MISO har under året deltagit i Fritidsnämndens Dialoggrupp. Förutom den årliga
revisionen av Föreningsstöd 2014 har det förts diskussion kring hur framtidens
föreningsstöd skall se ut. Positiva samtal har förts med politiker och med tjänstemän.
 MISO har tillsammans med MIP genomfört Ledardagen. Arrangemanget genomfördes
på Moriskan den 14 maj.
 MISOs bokslut är i balans.
 MISO har nominerat Malmö stad som Sveriges föreningsvänligaste kommun 2014.
 MISO har under året arbetat för att bevara och utveckla nolltaxan samt höja
kunskapen kring idrottens vikt och betydelse.
 MISOs styrelse arbetar vidare med arbetet kring övergripande mål & strategi, samt
att definiera de viktigaste framtida utmaningarna.
 MISO har tillsammans med MIP fortsatt sin resa med Föreningspool Malmö.
 MISO framför sitt tack till alla dem som medverkat i och bidragit till vår verksamhet
under 2014 och då framförallt medlemsföreningarna, MIP och Malmö stads
fritidsförvaltning och fritidsnämnd.

Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
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Medlemsföreningar i MISO
2014-12-31
AIF Barrikaden
Backarnas FF
BBK Playmakers
BK Flagg
BK Kick
BK Olympic
BK Vången
BMK Aura
Bokskogens Golfklubb
Bowlingklubben Ecco
Bowlingklubben Fortuna
Boxningsklubben Fox
Bujin Ju-Jutsu klubb
Bunkeflo FF
Bågskytteklubben Gripen
Båtsällskapet Lagunen
Countrobic Club Linedancers
Cykelklubben Ringen
Dahlhems IF
Fair Play Tennisklubb
FBK Balkan
FC Möllan
FC Rosengård
FC Rosengård 1917
FIFH
Fighting Spirit Kickboxningsklubb
Fridhems Racket Club
Frivilliga Motorcykelkåren
Föreningen Värnet Malmö
GAK Enighet
GF Motus-Salto
GF Örnarna
Gymnastikföreningen Svea af 1872
Heleneholms IF
Heleneholms SK
HK Malmö
Husie IF
Hyllie IK
Idrottsmuseets Vänner
IF Friskis & Svettis Malmö
IFK Klagshamn
IFK Malmö Fotboll
IFK Malmö Handboll
IK Pallas
IK Pantern
IK Scania
IK Sparta
Kanotföreningen Öresund
KFUM Po-Eun Taekwondo
Klagshamns Ryttarförening

Klubben Cyklisten
Korpen Malmö Vattengympa HIF
Kronprinsens Tennisklubb
KSF Makedonija
KSF Prespa Birlink
KSF Srbija Malmö
Kulladals Bangolfklubb
Kulladals Bowlingsällskap
Kulladals FF
Kungliga Automobil Klubben KAK
Kvarnby AK
Kvarnby IK
Lilla Torg FF
Lindeborg FF
Limhamns Skytteförening
Limhamns Bunkeflo 2007 LB07
Limhamns Griffins
Limhamn Limeburners HC
Limhamns Bordtennisklubb
Limhamns Brottarklubb
Limhamns Motorklubb
Limhamns Simsällskap
Malbas Basket
Malbas Minibasketbollklubb
Malmhaug KFUM IBK
Malmö AI
Malmö Automobilklubb
Malmö Badmintonklubb
Malmö Bangolfklubb
Malmö Basket Idrottsförening
Malmö Beachvolleyclub
Malmö Bellevue Tennisklubb
Malmö BMX Racing
Malmö Bouleallians
Malmö Boxing Academy
Malmö Boxningsklubb
Malmö Budoklubb
Malmö Budokwai
Malmö Burlöv Golfklubb
Malmö City FC
Malmö City Golfklubb
Malmö Civila Ryttareförening
Malmö Cobra Taekwon-Do Klubb
Malmö Curlingklubb
Malmö FF
Malmö Floorball Club
Malmö Frisksportarklubb
Malmö Fäktklubb av 1919
Malmö Kanotklubb
Malmö Kappsimningsklubb
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Malmö Karate-Do Kase Ha Klubb
Malmö KFUK-KFUM IA - Volleyboll
Malmö KFUM
Malmö Klätterklubb
Malmö Konståkningsklubb
Malmö Korpförbund
Malmö Latinskolans IF
Malmö Orienteringsklubb
Malmö Redhawks
Malmö Ridklubb
Malmö Roddklubb
Malmö Rugby Club
Malmö Segelflygklubb
Malmö Segelsällskap
Malmö Simsällskap
Malmö Sportdykarklubb
Malmö Squash Rackets Club
Malmö Tigers Wrestling Team
Malmö Vattenskidklubb
Malmö Windsurfing Klubb
Malmöflickorna
Malmöskyttarna
MK Tändstiftet/Gnistorna Speedway
Motus-Salto GK
NK Croatia
Nydala IF
Oxie Sportklubb
Persborgs Motionsklubb
Pistolskytteklubben Elbogen
Simklubben Ran
Skridskoklubben Skrinnaren
Skånes Fallskärmsklubb
Slottstadens Konståkningsklubb
Sportdykarklubben Malmö Triton
Södra Sallerups Ryttarförening
Toigye Taekwondo Hapkido Club
Valby-Västra Klagstorp BK
Videdal GF
Winning Boxing Club
Youth Skåne Cricket Club – Korpen
Örestads Ryttaresällskap
Örestadsgymnasterna

