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MISOs Verksamhetsberättelse 2008 
Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) får härmed avge sin 

berättelse över verksamheten 2008. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls i Restaurang Överstens lokaler den 10 mars. Efter årsmötet hölls två 

högintressanta och aktuella föredrag om framtidens arenor. Karin Mårtensson presenterade 

Malmö Arena och Mats Engqvist presenterade Swedbank Stadion. Kvällen avslutades med 

middag för 41 idrottskamrater. 

 

Styrelsen  

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året. 

 

Förtroendevalda Ordförande 

  Leif Almö 

  Vice ordförande 

  Bertil Jönsson 

  Ledamöter 

  Börje Johansson (kassör) 

  Lasse Johnsson (sekreterare) 

  Christina Ahlkvist  

  Lena Andersson - Stenquist  

  Bo Malmquist 

  Lasse Twetman 

  Lars Wallinder 

 

Adjungerad  Ivar Scotte 

 

VU  Leif Almö 

  Lasse Johnsson 

  Bertil Jönsson 

 

Valberedning Paul Alfons (ordförande) 

  Evald Fridén 

  Bo Malmquist 

 

Revisorer  Bengt Jonasson 

  Rolf Schreiber  

  Evald Fridén (suppleant) 

 

Personal 

Konsulent, Ivar Scotte, ½ tid delad tjänst med MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). 

Konsulent, Linda Attin, ½ tid delad tjänst med MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). 

Kollektivavtal finns tecknat med Unionen. Arbetsplats för anställd personal är i lokaler på 

Stadiongatan 10 tillsammans med Fritidsförvaltningen och Skåneidrotten. 

 



 3 

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 inom Malmö stad 

att  medverka till och propagera för ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna och för 

uppförande av anläggningar för idrottslig verksamhet 

Under 2008 har MISO verkat för dessa mål genom att bland annat bevaka 

idrottsföreningarnas intressen i en rad olika kommunala arbetsgrupper. 

 

Årets Idrottskvinna   
Till ”Årets idrottskvinna” för 2008 valdes Karolina Kedzierska, GAK Enighet, taekwondo.  

 

Årets lovande flicka   
Till den mest lovande flickan för 2008 valdes Mathilda Danckler, Malmö KK, simhopp.  

 

Årets Pegasus   
Årets Pegasus för 2007 tilldelades Dan Olofsson, entreprenören både i Sverige och 

internationellt. Prisutdelning skedde i samband med Mästargalan, Atleticum.  

 

Anläggningsfrågor   
MISO har under året bevakat anläggningssituationen i Malmö. Under året har MISO 

tillsammans med Fotbollklubbarnas samorganisation arbetat för fler fotbollsplaner med 

konstgräs. MISO har tillsammans med Skåneidrotten fört dialog kring behovet av fler 

idrottsanläggningar i Malmö. MISO har bevakat och agerat i frågan gällande simanläggningar 

i Malmö. MISO agerade i samband med Kustbevakningens förslag gällande förbud mot 

farkoster utanför Ribban och Västra Hamnen. MISO har långsiktigt prioriterat arbetet kring 

fler föreningslokaler och föreningsplatser i Malmö. Dialog har under året skett med 

Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Fritidsförvaltning.  

 

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”. 

 

Bidrag   
MISO har under året deltagit i fritidsnämndens nybildade dialog grupp. MISO har deltagit vid 

fritidsförvaltningens bidragsinformation. MISO har spridit information om bidrag från 

Stadshuset, gällande Brottsförebyggande arbete.  

 

Malmös idrottsföreningar har under året berörts av den uppkomna situationen gällande 

stadens fritidsföreträdare. MISO har agerat med kraft för att säkerställa föreningsstödet. 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 och hur idrottsföreningar behandlats av fritidsförvaltningen. MISO har 
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tillsammans med MIP fört samtal med fritidsnämndens politiker vid separata tillfällen med de 

olika partiblocken MISO har fört samtal med flera av stadens företrädare. MISO har 

tillsammans med MIP och Fotbollklubbarnas samorganisation agerat i sakfrågor. Pressen har 

bjudits in till Hearing med föreningar som presenterat; vad har hänt och vad det inneburit för 

föreningen. MISO har reserverat sig gällande Fritidsnämndens ”Prislista 2009”.  

 

Destinationssamverkan  
MISO ingår i föreningsstyrelsen för bättre destinationssamverkan i Malmö. Den goda reklam 

som idrottsföreningar gör genom att vara ambassadörer för staden bidrar med ökad PR för 

Malmö såväl nationellt som internationellt. MISO är delaktig i gemensamt arbete kring att 

göra Malmö till en attraktivare upplevelsestad med idrottsevenemang. 

 

Frivillig.se  
Frivillig.se är mötesplats som förmedlar engagemang, intresse och uppdrag mellan ideella 

föreningar som behöver frivilliga krafter och individer som vill göra en insats. Sedan starten 

år 2004, så har 428 föreningar presenterat sin verksamhet. Totalt har 499 uppdrag presenterats 

av föreningarna som söker fler frivilliga krafter.  

 

Frivillig.se har utvecklat verksamheten under året till att även omfatta de många stora 

evenemangen som behöver hundratals frivilliga krafter. De evenemangen som varit med under 

året har varit European Masters Games, European Social Forum, Malmö Open och delvis 

Roskildefestivalen. Frivillig.se förvaltas av MISO tillsammans med MIP.  

 

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 divisen ”allt du behöver veta som förening”.  

 

Föreningslunchen   
MISO har under året tillsammans med MIP permanentat lunchmötena för föreningsanställda 

och förtroendevalda. Luncherna innehåller både mat och något matnyttigt. Föreningarna har 

genom luncherna fått nya kontakter och nya nätverk har bildats. 

Det matnyttiga under åter har bestått i.  

 Presentation av MISO och MIPs framtida arbete med Integration i förening 

 Samarbetet med Malmö Citysamverkan för att sprida bättre kunskap kring Citykortet  

 Oikos Community informerade de föreningar som är intresserade av internationell 

verksamhet. 

 Dialog med Malmö föreningskonsulenter kring vardagen och kring framtiden. 

 

Hemsida   
MISOs hemsida för Malmöidrotten har under året varit välbesökt. Antalet föreningar som 

finns på hemsidan är 124 medlemsföreningar. Under året har 20 nyheter delgivits via 

hemsidan www.miso.se   

 

Idrottsmuseet   
MISO har deltagit i de arrangemang som Idrottsmuseets Vänner anordnat. 

MISO handlingar som är 10 år eller äldre arkiveras av Idrottsmuseet.  
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Integration i förening 
Att genom föreningslivet underlätta introduktionen och integrationen för nyinvandrade i det 

svenska samhället. Verksamheten startade som ett projekt 2007 av MIP i samverkan med 

MISO med stöd från Malmö stad. MIP & MISO fortsätter med verksamheten 2008 i med stöd 

av och i samverkan med Malmö stad. 

 

Bakgrund Många nyinvandrade har lite kontakt med svenskar och nästan inga möjligheter att 

prata svenska utanför skolan. Ett sätt att träffa andra människor och skaffa nya vänner är att 

engagera sig i en förening. Men det kan vara svårt för nyanlända flyktingar och andra 

invandrare som deltar i kommunens olika introduktionsprogram att hitta rätt i föreningslivet 

och ta första steget till en föreningskontakt. Den svenska föreningsmodellen är okänd för 

många nyanlända. Projektet är tänkt som en ”dörröppnare”. 

 

Målgrupper Den ena målgruppen är nyinvandrade personer som har fått uppehållstillstånd 

och asylsökande Den andra målgruppen utgörs av ideella föreningar och dess medlemmar. 

 

Metod De föreningar som engagerar sig i projektet ska rekrytera kontaktpersoner bland sina 

medlemmar. Dessa kontaktpersoner skall ge de nyinvandrade stöd på olika sätt samt 

introducera dem i föreningens verksamhet. I matchningen mellan den nya malmöbon och 

föreningen och dess kontaktperson kommer en viktig utgångspunkt att vara de gemensamma 

fritids- eller idrottsintressena. Information i föreningskunskap ges till SFI eleverna. För många 

nyanlända är den ”Svenska föreningsmodellen” okänd. Eleverna får sedan ange sitt/sina 

intressen och koordinatorn försöker hjälpa personen finna lämplig förening. Även matchning 

av SFI elevernas barn görs. Föreningsinformatörer har utbildats för att verka ute i SFI 

klasserna. 

 

Verksamhet MIP och MISO har att på uppdrag av Malmö stad arbetat med att; 

 integrationsfrågan skall finnas på föreningars dagordning och att föreningarna  

skall utse kontaktpersoner.  

 vara navet i ett integrationsnätverk i Malmö. 

 arrangera sammankomster för kontaktpersonerna i föreningarna. 

 ge föreningsinformation till SFI-eleverna.  

 vidarebefordra intresseanmälningar från nyanlända till föreningarna. 

 utbilda föreningsinformatörer. 

 ge föreningsinformation till SFI-personalen. 

 varit med i processen att utveckla Integration i förening regionalt. 

 genomfört en konferens för att visa på resultaten av Integration i förening 

den 3 april 2008 på Stadshuset i Malmö. 

 

Kasino & spel   
MISO har under året följt utvecklingen med Internet-, bingospel och spelautomaterna. MISO 

följer aktivt utvecklingen av spelfrågan både nationellt och internationellt samt vad det kan 

innebära för föreningar i Malmö.  

 

Malmö högskola   
MISO har deltagit på konferenser och möten med Malmö högskola. MISO har under året 

deltagit i utvecklingen av idrottsvetenskapligt program. MISO har medverkat vid studenternas 

Get Set dag en mässa för att öka kontakten med framtida arbetsplatser. MISO deltog på 

informationsmötet kring den statliga idrottsutredningen.  
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Malmö stads Idrottspris   
MISO ingår i juryn för Malmö Stads Idrottspris som utser årets idrottspristagare.  

År 2007 tillföll priset Therese Sjögran, LdB FC Malmö. 

 

Samverkansgrupp Malmö stad  
Strax innan sommaren 2007 bildades arbetsgruppen Samverkan Malmö stad och den sociala 

ekonomin. Gruppen består av 7 tjänstemän från Malmö stad och 7 representanter från den 

idéburna sektorn i Malmö.  

 

Den 10 april arrangerade gruppen ett halvdagsseminarium på temat ”Malmö stad social 

ekonomi i samverkan”. Medverkande på seminariet var bl.a. Peter Örn, forskaren Erik Amnå 

och oppositionsrådet från Värmdö kommun Lars Bryntesson. Syftet med seminariet var att nå 

ut brett till Malmö stads politiker, tjänstemän och företrädare för den sociala ekonomin. Över 

150 personer deltog på seminariet som blev mycket uppskattat.  

 

Den 16 maj hade arbetsgruppen en intern workshop som leddes av Hans Andersson från 

SESAM från Örebro. Tjänstemännen från Malmö stad arbetade på egen hand på förmiddagen 

och representanter från den sociala ekonomin träffades på eftermiddagen. Syftet med 

workshopen var att konkretisera utifrån de egna rollerna det fortsatta arbetet. 

 

Ett annat mer specifikt uppdrag kring frivillighet som pågår i Malmö stad är ett med fokus på 

Vård & Omsorg samt äldre, riktat mot både föreningar och enskilda frivilliga. 

Samverkansgruppen har tagit paus i frågan i avvaktan på arbetet kring frivillighet. 

 

Skåneidrotten 
MISO har uppmanat medlemsföreningar att lämna in kandidatförslag till Sparbanksstiftelsen 

Skånes Idrottsledarstipendium. MISO har deltagit i Skåneidrottens jury inför Skånsk 

idrottsgala. MISO har ingått i arbetsgrupp för 100 års jubileum år 2008 samt referensgrupp för 

European Masters Games, EMG 2008. MISO har under året haft samtal kring marknadsföring 

av SISU Idrottsutbildarna utbildningspaket samt samtal om MIA Malmö idrottsakademi. 

MISO har deltagit på alliansmöte med skånska allianserna i Landskrona. MISO deltog på den 

stora ledardagen samt festligheter i samband med 100 års jubileum.  

 

Stadsdelsförvaltning   
MISO har under året fördelat ansvaret på enskilda ledamöter som sköter kontakterna med 

respektive förvaltning. Styrelsen har under året varit mycket kritisk till stadsdelarnas hantering 

av idrottsliga - och föreningsberörda frågor. Styrelsen har utsett en kontaktman för respektive 

stadsdelsförvaltning. 

Centrum   Lasse Twetman 

Fosie  Christina Ahlkvist 

Husie   Börje Johansson 

Hyllie  Bo Malmquist 

Kirseberg  Lena Andersson - Stenquist 

Limhamn/Bunkeflo Bertil Jönsson 

Oxie   Leif Almö 

Rosengård  Lars Wallinder 

S Innerstaden  Leif Almö 

V Innerstaden Lasse Johnsson 
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Sportarena – malmo com    
Under året upphörde bevakningen av den breda Malmöidrotten i samarbete med malmo.com 

kring Sportarena Malmö. Magnus Månsson har under året presenterat listan över alla Malmö 

mästare från OS, VM, EM, NM och SM från seniorer ner till och med 12-åringar. 

 

TV//Malmö   
MISO är medlem i TV//Malmö.  

 

Visionsprojekt     
MISO har rapporterat det visionsarbete som genomförts under tidigare år och gett förslag till 

framtida ambitioner med visionsarbetet för fritidsnämnden. Fritidsnämndens visionsgrupp har 

lagts ner under året.  

 

World Leisure Organization  
MISO har under året varit medlem i World Leisure - en världsomspännande 

fritidsorganisation. MISO har tagit del av information från World Leisure och dess olika 

nätverk. MISO har deltagit på World Leisure Congress i Quebec med 2500 deltagare från 72 

nationer. 

 

Välfärd för alla   
MISO ingår sedan 2004 i Malmö stads stora satsning och dess samrådsgrupp ”Välfärd för 

alla”. MISO har deltagit vid samtliga sammankomster gällande välfärd för alla och spridit 

information om de medel föreningarna kan söka inom ramen för Välfärd för alla. Satsningen 

avslutades under året. 

 

Övrigt   
MISO deltog på Fritidsförvaltningens konsulentkonferens. 

MISO har deltagit på Mästargalan i Malmö, Atleticum. 

MISO har deltagit på Fotbollklubbarnas samorganisations årsmöte. 

MISO har deltagit i arbetet kring nationell överenskommelse mellan staten och ideburna 

sektorn inom sociala området.  

MISO har deltagit på konferens kring Changing demographic patterns mellan Sverige, 

Danmark och Japan.  

MISO har deltagit på konferens kring dopingfrågor som ett samhällsproblem.  

MISO har varit delaktig i de mottagningskurser som arrangerats av Invandrarservice.  

Medlemsantalet är 168 föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse. 
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Uppdragslista för 2008 
 

Arbetsmarknadsfrågor Leif Almö 

 

Destinationssamverkan  Leif Almö 

 

EMG 2008 Ivar Scotte 

 

Fritidsnämndens dialog grupp Bertil Jönsson  

 Leif Almö 

 

Idrottsmuseet Bertil Jönsson 

 

Integration i Malmö Leif Almö 

 

Internationella kontakter Leif Almö 

 Bertil Jönsson 

 Lasse Johnsson 

 

Malmö högskola Bertil Jönsson 

 

Malmö Stads Idrottspris Leif Almö 

 

Samverkansgrupp Malmö stad Ivar Scotte 

 

Skåneidrottens jury Leif Almö 

 

TV Malmö Linda Attin 

 

World Leisure Leif Almö 

 

Välfärd för alla Leif Almö 

 

 

 

 

 

Malmö i februari 2009 

 

 

Leif Almö                                 Bertil Jönsson                    Christina Ahlkvist      

 

 

Lena Andersson-Stenquist        Börje Johansson                         Lasse Johnsson    

 

 

Bo Malmquist                             Lasse Twetman                          Lars Wallinder 


