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MISOs Verksamhetsberättelse 2009 
Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) får härmed avge sin 

berättelse över verksamheten 2009. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls i Restaurang Överstens lokaler den 25 mars. Efter årsmötet höll Kent Widding 

Persson och Mårten Hedlund ett högintressant och aktuella föredrag om Världscentrum ”The 

World Village och Women Sports”. Kvällen avslutades med middag för 51 idrottskamrater. 

 

Styrelsen  

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. 

 

Förtroendevalda Ordförande 

  Leif Almö 

  Vice ordförande 

  Bertil Jönsson 

  Ledamöter 

  Börje Johansson (kassör) 

  Lasse Johnsson (sekreterare) 

  Christina Ahlkvist  

  Magnus Lennartsson 

  Linda Liljedahl  

  Bo Malmquist 

  Lasse Twetman 

 

Adjungerade Ivar Scotte  

Linda Attin 

 

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). 

Kanslist, Björn Nordin ½ tid (1 september – 31 december)   

Kollektivavtal finns tecknat med Unionen.  
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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 2009 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.  

Prisutdelning skedde vid MISOs årsmöte.  

Till ”Årets idrottskvinna” för 2009 valdes Therese Sjögran, LdB FC Malmö, fotboll. 

Prisutdelning sker vid MISOs årsmöte.  

 
 

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

Prisutdelning skedde vid MISOs årsmöte.  

Till den mest lovande flickan för 2009 valdes Kristina Pella, KFUM Po-Eun, taekwondo.  

Prisutdelning sker vid MISOs årsmöte.  

 

 

Årets Pegasus   
Årets Pegasus för 2008 tilldelades Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästaren i Malmö. 

Prisutdelning skedde i samband med fotbollsmatch på Swedbank stadion.  

Årets Pegasus för 2009 tilldelades Bengt Madsen, Malmö FF. Prisutdelning skedde i samband 

med Malmö FFs jubileumsfest på Swedbank stadion.  

 

 

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 bevakat och agerat i frågan gällande 

simanläggningar i Malmö. MISO har följt kommunala hanteringen av ridsportsanläggningar. 

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 noggrant följt utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 

MISO följer utvecklingen gällande nya åtgärder riktade till föreningslivet.  

MISO deltog tidigt i diskussionen hur de ideella organisationerna kan ha en roll i jobb- och 

utvecklingsgarantins ”tredje fas”. MISO har spridit information kring ”Ung i sommar”. 
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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 fortsatta situationen gällande stadens 

fritidsföreträdare. MISO har agerat med kraft i alla instanser gällande 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 

tillsammans med MIP fört samtal med flera av stadens företrädare. MISO har reserverat sig 

gällande Fritidsnämndens ”Prislista 2009”.  

 

 

Centrum för Publikt entreprenörskap 
MISO ingår som samarbetspartner i Centrum för Publikt Entreprenörskap som ger aktivt stöd 

till samhällsentreprenörer, bygger ny kunskap kring samhällsentreprenörers betydelse samt 

informerar och debatterar i ämnet. Projektet finansieras med stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden  
 

 

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. 

 

Drive in idrott 
MISO har tillsammans med Skåneidrotten och Fritidsförvaltningen utvecklat en 

försöksverksamhet, där föreningslivet erbjuder aktiviteter på fredags- och lördagskvällar. 

Verksamheten har startats upp med Malmö City FC som svarar för öppen verksamhet på 

Latinskolan.   

 

 

Frivilligcentra Malmö  
Bakgrund  

I juli 2009 undertecknade MIP och Malmö stad Sociala resursförvaltningen ett avtal, där MIP 

i samarbete med MISO åtar sig att genomföra projektet Frivilligcentra Malmö under tiden 

2009-2011. MISO ser tillsammans med MIP en framtid där Frivilligcentras uppdrag 

utvecklas till att omfatta frivilliga i alla åldrar inom en mångfald av verksamheter. 

Projektledaren Marianne Falås började 1 oktober. I början av december flyttade projektet in i 

lokalen på Grönegatan 11 A. De första månaderna har till stor del bestått av kontaktskapande, 

administrativa förberedelser och planering av projektet.  

Mål 

 Starta/utveckla två verksamheter med frivilliga i var och en av de tre pilotstadsdelarna 

Södra Innerstaden, Fosie och Husie.  
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 Bilda ett nätverk med redan befintliga föreningar som har olika typer av 

besöksverksamhet/väntjänst och stödja dem att genom fler frivilliga öka sin kapacitet. 

 Ta fram förslag på hur man kan lösa problematiken kring icke föreningsanknutna 

frivilliga. 

 Ge förslag på framtida organisation baserad på projektets erfarenheter. 

Metod 

Frivilligcentra Malmö bygger på nära samverkan med föreningar i Malmö. Föreningarna 

kommer att erbjudas stöd att starta eller utveckla olika insatser för ökad välfärd för äldre.  

Frivilligcentra Malmö bygger också på nära samverkan med stadsdelarna och koordinatorn för 

volontärverksamhet.  

 

 

Förenade krafter 
MISO inledde i samarbete med MIP, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen ett flerårigt 

projekt - Förenade krafter - som skall ge nya möjligheter till föreningen att stärka upp eller 

utveckla föreningen med ny kraft. Projektet arbetar efter devisen ”Rätt person till rätt 

förening”. En kostnadsfri handledarutbildning kommer att erbjudas föreningarna.  

 

 

Föreningen ideellt engagemang  
MISO har tillsammans med MIP tagit initiativ till att bilda en ny organisation, Förening ideellt 

engagemang, med uppgiften att ansvarar för och utveckla de nationellt viktiga hemsidorna 

Frivillig.se, Forening.se och Intyg.se. Organisationen bildades den 24 september 2009.  

 

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. 

 

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”.  

 

Intyg.se  

Vi 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.  
 
 

Föreningslokal  
Arbetsplats för anställda personal var t.o.m. 8 december 2009 Stadiongatan 10, där även 

Fritidsförvaltningen och Skåneidrotten haft sina kontorslokaler.  

Under sommaren 2009 framfördes från Fritidsförvaltningen att MISO och MIP inte skulle 

beredas möjlighet att flytta med fritidsförvaltningen till Henrik Smithsgatan. Skåneidrotten 

beslutade att flytta till Swedbank Stadion. 

 

Ett arbete inledes med att finna lämplig lokal för MISO och MIP samt för Frivilligcentra 

Malmö. Under hösten utökande sökandet att även omfatta projekt i eller i nära samverkan med 

MISO eller MIP. MIP tecknade hyresavtal med BRF Solstrålen och flytten till de nya 

lokalerna på Grönegatan 11 A gick i början av december. MISO har avtalat med MIP gällande 
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kontor och föreningslokal för MISOs räkning i lokalen. Öppet Hus hölls den 16 december då 

121 personer besökte Grönegatan och bjöds på glögg. 

 

 

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.  

 Lunch gällande den Dialog gällande integrationsområdet mellan regeringen, de 

idéburna organisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting.  

 Information hur Frivillig.se växer. 

 Lunch kring: Move it – fritidsverksamhet för nyanlända ungdomar i Malmö 

tillsammans med IM – Individuell Människohjälp. 

 

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

finns på hemsidan är 124 medlemsföreningar. Under året har 45 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.  

 

 

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 och 2009 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. Verksamheten 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 

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; 
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 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 anställda i Malmö stad. 

 finns med i processen att utveckla Integration i förening regionalt. 

 

 

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.  

 

 

Malmö stads Idrottspris   
MISO ingår i juryn för Malmö Stads Idrottspris som utser årets idrottspristagare.  

År 2008 tillföll priset Karolina Kedzierska, GAK Enighet. 

 

 

Remissvar och skrivelser 
 Policy för mötesplatser för unga i Malmö  

 Rosengård – strategi för hållbar utveckling i en stadsdel  

 Yttrande gällande Föreningshandbok 2010, Malmö  

 

Skåneidrotten 
MISO har vid flera tillfällen fört samtal med Skåneidrotten. MISO har deltagit i 

Skåneidrottens jury gällande skånska utmärkelser. MISO har under året haft samtal kring 

marknadsföring av SISU Idrottsutbildarna utbildningspaket samt samtal om MIA Malmö 

idrottsakademi. MISO deltog på den stora ledardagen. MISO och Skåneidrotten samverkar 

kring projekten idrottsfrivillig och Drive in idrott.  

 
 

Sveriges Föreningar 
Ungdomsstyrelsen beviljade MIP ett projektbidrag i samarbete med MISO för att etablera ett 

nationellt samarbetsorgan för lokala paraplyorganisationer. Jane Andersson anställdes som 

projektledare.  

Lokala paraplyorganisationer från Landskrona, Växjö, Uppsala, Malung-Sälen, Solna, Umeå 

samt MIP och MISO bildade 25 november föreningen Sveriges Föreningar på Arlanda.  



 8 

Sveriges Föreningar har, enligt stadgarna, som ändamål att stödja och stärka de lokala 

paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala 

föreningslivet. 

Sveriges Föreningar har som verksamhetsidé att 

 skapa en röst för det lokala föreningslivet på den nationella offentliga arenan 

 erbjuda en remissinstans i frågor kring vår sektor (= ideella föreningslivet) med 

spetskompetens i lokala frågor 

 vara stödjande för de lokala paraplyorganisationerna i bildande processen, kring 

utbildning och kring vidareutveckling. 

 stärka det lokala föreningslivet genom erfarenhetsutbyte 

 samla lokala erfarenheter som kan variera över landet 
 

 

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  Linda Liljedahl 

Limhamn/Bunkeflo Bertil Jönsson 

Oxie   Magnus Lennartsson 

Rosengård  Leif Almö 

S Innerstaden  Leif Almö 

V Innerstaden Lasse Johnsson 

 

 

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

 

 

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.  

 

 

Övrigt   
MISO deltog på Fritidsförvaltningens konsulentkonferens. 

MISO har deltagit på Fotbollklubbarnas samorganisations årsmöte. 

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

sektorn inom integrationsområdet.  

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

Medlemsantalet är 169 föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse. 
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Uppdragslista för 2009 
 

Destinationssamverkan  Leif Almö 

 

Fritidsnämndens dialog grupp Bertil Jönsson  

 Leif Almö 

 

Förenade krafter Linda Attin 

 

Föreningen ideellt engagemang Leif Almö 

 Christina Ahlkvist 

 

Idrottsmuseet Bertil Jönsson 

 

Integration i Malmö Leif Almö 

 

Malmö högskola Bertil Jönsson 

 

Malmö Stads Idrottspris Leif Almö 

 

Skåneidrottens jury Leif Almö 

 

Sveriges Föreningar Ivar Scotte 

 

World Leisure Leif Almö 

 

 

 

 

 

Malmö i mars 2010 

 

 

 

Leif Almö                                 Bertil Jönsson                    Christina Ahlkvist      

 

 

 

Börje Johansson                         Lasse Johnsson    Magnus Lennartsson 

 

 

 

Linda Liljedahl        Bo Malmquist                             Lasse Twetman         

  


