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MISOs Verksamhetsberättelse 2010 
Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO, får härmed avge sin 

berättelse över verksamheten 2010. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls i Restaurang Överstens lokaler den 12 april. Efter årsmötet bjöds på frågestund 

med kommunalråd Carina Nilsson och John Roslund från fritidsnämnden. Kvällen avslutades 

med middag för 53 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 Linda Attin 

Ivar Scotte 

 

VU  Leif Almö 

  Bertil Jönsson 

 

Valberedning Paul Alfons (ordförande) 

  Evald Fridén 

  Bo Malmquist 

 

Revisorer  Bengt Jonasson 

  Rolf Schreiber  

  Evald Fridén (suppleant) 

 

Personal 

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

Paraplyorganisation). 

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

Paraplyorganisation) t.o.m. 31 mars. 

Konsulent, Christina Ahlkvist, ½ tid delad tjänst med MIP (Malmö Ideella föreningars 

Paraplyorganisation) fr.o.m. 1 april. 

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 2010 har MISO verkat för dessa mål genom att på olika sätt bevakat samt arbetat för 

idrottsföreningarnas intressen. 

 

Årets Idrottskvinna   

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

Prisutdelning skedde vid MISOs årsmöte.  

Till ”Årets idrottskvinna” för 2010 valdes Manon Melis, LdB FC Malmö, fotboll. 

Prisutdelning sker vid MISOs årsmöte.  
 

Årets lovande flicka   

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

Prisutdelning skedde vid MISOs årsmöte.  

Till den mest lovande flickan för 2010 valdes Julia Kringstad Håkansson, Malmö Civila 

Ryttarförening, ridsport. 

Prisutdelning sker vid MISOs årsmöte.  

 

Årets Pegasus   

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

med Malmö FFs jubileumsfest 2010 på Swedbank stadion.  

 

Anläggningsfrågor   

MISO har under året bevakat anläggningssituationen i Malmö. MISO har bevakat frågan 

gällande simanläggningar samt skytteanläggningar i Malmö. MISO har följt kommunala 

hanteringen av ridsportsanläggningar i den pågående ridsportsutredningen. MISO har 

långsiktigt prioriterat arbetet kring fler föreningslokaler och föreningsplatser i Malmö.  Dialog 

har under året skett med kommunens förvaltningar.  

 

Arbetsmarknadsfrågor   
Under året har MISO noggrant följt utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 

MISO följer utvecklingen gällande nya åtgärder riktade till föreningslivet. MISO har spridit 

information kring ”Ung i sommar”. 

 

MISO har i samarbete med MIP, Folkuniversitet och Arbetsförmedlingen ett flerårigt projekt 

– Förenade Krafter – som utbildar handledare på föreningar och kopplar samman dem med 

personer som vill vara med och utveckla föreningarnas verksamhet. Projektet arbetar både 

med basverksamhet och särskilda utvecklingsprojekt. En kostnadsfri handledarutbildning har 

erbjudits föreningarna.   

 

MISO har i samarbete med MIP varit delaktig i ett samarbetsprojekt med Södra Innerstadens 

och stadsdelens företagsgrupp avseende praktikplatser och arbetsträning i föreningslivet. Ett 

tiotal unga män som befinner sig i ett utanförskap ingick i projektet. 

 

MISO har i samarbete med MIP deltagit i förstudie för att se om det finns möjlighet att inrätta 

en Bazar i Malmö. Förutom handel skall Bazaren vara en mötesplats för föreningar i Malmö. 
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Bidrag   

MISO har under året deltagit i fritidsnämndens dialoggrupp. MISO har deltagit vid 

fritidsförvaltningens bidragsinformation. MISO har spridit information om bidrag genom sitt 

nyhetsbrev.  

 

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. Stor tyngd har lagts på 

frågan kring det nya digitaliserings systemet, något som oroar många av MISOs 

medlemsföreningar. 

 

Fritidsförvaltningens stöd för föreningar med personer anställda med lönebidrag har bevakats 

extra då frågan är viktig för många av MISOs medlemsföreningar. 

 

Valdebatt 2010 

MISO arrangerade tillsammans med MIP en valdebatt den 8 september. Nio partier deltog. 

Debatten direktsändes via webben med hjälp av Imago Malmö. 

 

Support 

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. 
 

Momsfrågan 

MISO har under året följt den nationella hanteringen kring hur föreslagen förändring i 

momslagen skulle påverka föreningslivet. 

 

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 arbetat vidare med att 

utveckla en försöksverksamhet, där föreningslivet erbjuder aktiviteter på fredags- och 

lördagskvällar. Verksamheten drivs av Malmö City FC som svarar för öppen verksamhet på 

Latinskolan samt Toigye Taekwondo som driver verksamheten i sin föreningslokal. 
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Frivilligcentra Malmö  

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. I november 2010 ansöktes om en förlängning av projektet under 2012. 

Syftet med projektet är att via volontärverksamhet frigöra outnyttjade resurser i samhället och 

skapa förutsättningar för nya former av frivilligt socialt arbete för äldre och med äldre som 

resurs. MIP och MISO ser en framtid där Frivilligcentras uppdrag utvecklas till att omfatta 

frivilliga i alla åldrar inom en mångfald av verksamheter.  

Frivilligcentras roll är att sätta igång processer, inspirera, vägleda, utbilda, fortbilda och att 

återkomma när problem uppstår. Frivilligcentra Malmö har spridit information och kunskap 

om frivillighet till allmänheten, samarbetspartners och beslutsfattare. Hemsidan 

www.frivilligcentra.se öppnade i mitten av mars.  

 

Föreningen ideellt engagemang  

MISO har 2009 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.  

 

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  

Avtal skrevs av MIP med BRF Solstrålen hösten 2009 och flytten till de nya lokalerna på 

Grönegatan 11 gick i början av december 2009.  

MISO delar sin del av lokalen med MIP för kärnverksamheten och inhyser MIP och MISOs 

projekt. MISO har tillsammans med MIP tilldelats lokalkostnadsbidrag för 2010. 

Övriga hyresgäster har varit; Nätverk Social Ekonomi Skåne, Förenade Krafter, Centrum för 

Publikt Entreprenörskap, föreningen YUMP och Folkbildningsföreningen.  

 

Hemsida   

MISOs hemsida www.miso.se för Malmöidrotten har under året varit välbesökt. Antalet 

föreningar som finns på hemsidan är 127 medlemsföreningar. Under året har ett stort antal 

nyheter delgivits via hemsidan.  

 

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. 

Exempel på föreningsluncher är: 

 Malmö stads förslag till plan mot diskriminering? 

 Engagera fler unga i föreningslivet? 

 

http://www.frivilligcentra.se/
http://www.miso.se/
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Information  

MISO har minst tre pappers medlemsutskick per år.   

MISO har under hösten gått över till ett nytt medlemsregister. Många arbetstimmar har åtgått 

för att uppdatera samt lägga in all information. Genom detta nya register finns även en 

möjlighet att skicka nyhetsbrev endast till medlemsföreningarna. Detta nyhetsbrev kom igång 

i början av augusti och utkom 13 gånger under augusti/december. 

 

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 med stöd av och i samverkan med 

Malmö stad. 

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. Verksamheten är tänkt som en ”dörröppnare”. 

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. 

 

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 2009 tillföll priset tiokamparen Petter Olson, Malmö Allmänna Idrottsförening – MAI.  

 

Remissvar och skrivelser 

 Hela Hyllie? Malmö 

 Så förtätar vi Malmö 

 Naturvårdsprogram för Malmö stad 2010 

 Bildandet av naturreservat i Limhamns kalkbrott 

 Dialog-pm2008:2 Klimat, havsnivån och planering 

Skåneidrotten & RF 

MISO deltog i samband med Riksidrottsforum i Malmö den 12-14 november. MISO och 

Skåneidrotten samverkar kring projekten idrottsfrivillig. MISO följer RFs verksamhet och 

dess nyhetsbrev  
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Nätverk för framtida Malmö 

Bakom projektet står Malmö företagsgrupper, föreningslivet genom MIP, MISO och Husie 

stadsdelsförvaltning. Videdalsskolan i Husie ska under de kommande åren samarbeta med 

företag och föreningar för att hjälpa elever att utveckla sina intressen och på sikt hitta sitt 

framtida drömjobb. För att stödja ungdomarna i deras kommande yrkesval kompletterat med 

en aktiv fritid behöver eleverna tidigt få möjlighet att bygga egna positiva relationer med det 

omgivande samhället. Projektet startar under hösten 2010 och löper till och med våren 2014. 

 

Sveriges Föreningar 

MISO har ansökt och beviljats medlemskap i den nybildade nationella organisationen för 

lokala paraplyorganisationer. Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla 

lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Medlemsavgiften till Sveriges 

Föreningar är 200 kronor och för det får vi information genom deras nyhetsbrev, möjligheten 

till erfarenhetsutbyte och deltagande på arrangemang till självkostnadspris. Mer information 

finns på www.sverigesforeningar.se  

Vid årsmötet den 22 april deltog MISO med ett ombud. På årsmötet invaldes Ivar Scotte som 

ordförande i Sveriges Föreningars styrelse. 

MISO har deltagit på lokal rikskonferens 21-22 april i Uppsala och lokal rikskonferens 14-15 

oktober i Malmö. Lokal rikskonferens är tillfället då vi kan utbyta erfarenheter med andra 

lokala paraplyorganisationer i landet. Dessutom får vi ny kunskap kring aktuella frågor för det 

ideella föreningslivet. 
 

Stadsdelsförvaltning   

MISO 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 

S Innerstaden  Leif Almö 

V Innerstaden Lasse Johnsson 

Rosengård  Leif Almö 

 

TV//Malmö   

MISO är medlem i TV//Malmö och deltog vid föreningens  årsmöte.  

 

World Leisure Organization  

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

fritidsorganisation. 

MIP har tagit del av information från World Leisure och dess olika nätverk samt medverkade 

vid World Leisure Congress and Worls Leisure Games i ChunCheon.  

 

Övrigt   

MISO deltog på Fritidsförvaltningens konsulentkonferens. 

MISO deltog vid fritidsförvaltningens ordförande konferens den 4 mars. 

MISO har deltagit på Fotbollklubbarnas samorganisations årsmöte och vårmöte. 

MSO deltog vid Föreningarnas dag den 12 september. 

Medlemsantalet är 140 föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse. 

http://www.sverigesforeningar.se/
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Uppdragslista för 2010 

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 

Sveriges Föreningar Ivar Scotte 

World Leisure Leif Almö 

 

 

 

 

 

Malmö i mars 2011 

 

 

 

 

Leif Almö                                 Bertil Jönsson                    Christina Ahlkvist      

 

 

 

Börje Johansson                         Lasse Johnsson    Magnus Lennartsson 

 

 

 

Linda Liljedahl        Bo Malmquist                             Lasse Twetman         

  


