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MISOs Verksamhetsberättelse 2012 
 

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

berättelse över verksamheten 2012. 
 

 

 

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 2012 har MISO verkat för dessa mål genom att på olika sätt bevakat samt arbetat för 

idrottsföreningarnas intressen. 

 

Årets Idrottskvinna/lag   

Till ”Årets idrottskvinna” för 2012 valdes Anja Mittag, LdB FC Malmö, fotboll. Prisutdelning 

skedde vid Ideellas Mötesplats Malmö den 16 mars.  
 

Årets lovande flicka   

Till den mest lovande flickan för 2012 valdes Gabriele Bertasuite, Malmö Bellevue TK, 

tennis. Prisutdelning skedde vid Ideellas Mötesplats Malmö den 16 mars.  

 

Årets Pegasus   

Årets Pegasus för 2012 beslutades att inte delas ut. 

 

Anläggningsfrågor   

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

pågående Stadionutredningen. MISO har följt kommunala hanteringen av 

ridsportsanläggningar. MISO har ett långsiktigt prioriterat arbetet kring fler föreningslokaler 

och idrottsplatser i Malmö.   

 

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”. 

 

MISO deltar i ett projekt för att se om det finns möjlighet att inrätta en Bazar i Malmö. 

Förutom handel skall Bazaren vara en mötesplats för föreningar och kultur. 
 

Bidragsfrågor   

MISO har under året deltagit i fritidsnämndens dialoggrupp. De stora frågorna i årets dialog 

har varit digitaliseringen av bidragssystemet, revidering av stödet inför 2013 samt samtal till 

större framtida bidragsrevidering. 

MISO har deltagit vid fritidsförvaltningens bidragsinformation. 

MISO har spridit information om bidrag genom sitt nyhetsbrev.  

MISO har deltagit i den referensgrupp som fritidsförvaltningen tillsatt under året för att bl.a. 

operativt diskutar digitaliseringen av bidragsrapporteringen 
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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 fört samtal med flera av stadens 

företrädare.  

 

Föreningsinformation 

MISO har haft tre pappers medlemsutskick under året.   

MISO ett digitalt medlemsbrev som når medlemsföreningar. Innehållet i nyhetsbreven har 

varit information från MISO, tips på ekonomiskt stöd och öppna arrangemang som föreningar 

eller Malmö stad arrangerat, samt inbjudningar till egna arrangemang. 

MISO har under året använt fritidsförvaltningens Föreningsnytt och därigenom spridit olika 

former av information 

 

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. MISOs konsulenter bistår medlemsföreningar i form 

av mötesordförande i samband med årsmöte.  

 

Hemmavinsten Malmö 

MISO har tagit initiativ till Hemmavinsten Malmö och presenterat detta för 

medlemsföreningarna. Hemmavinsten ger möjligheten till att skapa mer ekonomiska resurser 

till föreningen genom prenumerationslotteriet. Verksamheten har förberetts och lanserats 

under året.  
 

Momsfrågan 

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

momslagen skulle påverka föreningslivet. 

 

Destinationssamverkan  

MISO deltar i destinationssamverkan 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. 

 

Malmö högskola   

MISO har deltagit på konferenser och möten med Malmö högskola. MISO har haft student 

från programmet som praktikant.  

 

Föreningslunchen   

MISO har tillsamman med MIP under året arrangerat 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: 

 Digitala närvarorapporter – 26 januari (29 personer) 

 Viktiga frågor för föreningslivet – 1 mars (38 personer) 

 Rapport från Dialoggrupp – 10 maj (26 personer)  
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Integrationsnätverk 

MISO samordnar tillsammans med MIP ett nätverk med representanter från föreningar, 

Malmö stad, Malmö högskola och Länsstyrelsen med syfte att arbeta med integrationsfrågan 

dels i ett utvecklingsperspektiv och dels i ett samordningsperspektiv. Nätverket skall förmedla 

erfarenhetsutbyte samt vara informationsmottagare och informationssändare. Nätverket har 

dessutom under året genomfört studiebesök på Migrationsmuseet i Farum, Danmark 

 

Årets förening och Årets Eldsjäl 

MISO ingår i juryn som har att utse Årets förening och Årets Eldsjäl. Årets föreningar 2012 

blev Föreningen Friluftsfrämjandet Malmö Lokalavdelning och Malmö Badmintonklubb 

Årets eldsjälar 2012 blev Natalie Månsson från föreningen Bryggan Malmö och Marie 

Österlund från Gymnastikföreningen Örnarna 

 

Remissvar och skrivelser 

 Trafikmiljöprogram Malmö stad 2012-2017  

 Malmö stads handlingsplan för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter, 

öppet remissmöte 

MISO har tagit del av de olika utredningar som fritidsförvaltningen presenterat under året och 

bevakat hur dessa utredningar hanteras vidare av både fritidsförvaltning och av fritidsnämnd.  

Skåneidrotten & RF 

MISO och Skåneidrotten samverkar kring projekten idrottsfrivillig. MISO följer RFs 

verksamhet och dess nyhetsbrev  
 

TV/Malmö   

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

 

Malmö mot Diskriminering, MmD 

MISO har följt uppbyggnad och starten av Malmö mot Diskriminering, en ny förening som till 

största uppgift har att driva en antidiskrimineringsbyrå i Malmö. I MmDs styrelse 

representeras MISO av Linda Attin.  

 

Föreningen ideellt engagemang  

MISO har tillsammans med MIP 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.  
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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.  

Skåneidrotten arrangerade tillsammans med Sveriges Föreningar erfarenhetsutbyte för de 

skånska förenings- och idrottsallianserna. MISO deltog på mötet den 4 oktober i Lund. 

  

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 

 

Föreningslokal – Grönegatan 11A  

Nytt kontrakt har tecknats av MIP till 30 juni 2014, med Brf Solstrålen som äger lokalen på 

Grönegatan 11A. MIP och MISO delar sin del av lokalen. Andra hyresgäster har varit; 

Nätverk Social Ekonomi Skåne, Somalicentre - Herbert Felix Institutet, Centrum för Publikt 

Entreprenörskap - Folkuniversitetet, SPORTOMEDIA och Svalorna Latinamerika. 

 

Grönegatan har under året tagit emot ett antal studiebesök. Dessa besök har stärkt vår 

ambition kring samverkan och att det är ett behov som också finns på fler platser. Malmö har 

varit ett omtyckt exempel på en god miljö för utveckling av närsamhället. Ett axplock av 

studiebesöken har varit Roskilde kommune, Regeringskansliet, Region Skåne, Non-profit 

Housing från Kanada, Centrum för ideellt arbete från Uppsala och Umeå föreningsråd.   
 

 

Övrigt 

MISO har arrangerat ordförandemöte ”Hur gör vi Malmö bättre?!” den 13 juni.  

MISO har arrangerat konsulent frukost och samtal om bidrag den 14 juni. 

   

MISO deltog på Fritidsförvaltningens konsulentkonferens den 1 november. 

MISO deltog vid fritidsförvaltningens ordförande konferens den 9 maj. 

MISO har deltagit på Fotbollklubbarnas samorganisations årsmöte. 

MISO deltog vid Föreningarnas dag den 19 augusti. 

 

Medlemsantalet är 151 föreningar. Medlemantalet har minskat bl.a. på grund av 

sammanslagningar av föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse. 

 

 

Uppdrag & Projekt 
Frivilligcentra Malmö – ett uppdrag   

Frivilligcentra är ett kunskapscenter för ideellt engagemang som drivs av MIP i sammarbete 

med MISO och arbetar med att skapa, stärka och uppmärksamma engagemang.  

Frivilligfrukost, guidning, nätverksmöten och föreningsträffar har varit stor del av 

verksamheten. I slutrapporten för arbetet framgår att 140 föreningar har berörts av 

verksamheter från Frivilligcentra Malmö. Slutrapporten presenteras separat under år 2013.  
 

 

Engagemangsguide i Malmö – ett projekt 

Projektet Engagemanguide i Malmö drivs av MIP i samarbete med MISO, och har sedan 2010 

varit placerat under Frivilligcentra Malmö. Statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen har under 

året finansierat projektet.  

http://www.frivilligcentra.se/
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Syftet med projektet är att engagera föreningslös ungdom i åldrarna 16-25 år, främst tjejer och 

unga kvinnor. Detta har skett genom klassbesök i SPR-klasser (språkintroduktionsklasser på 

gymnasiet), individuell matchning mellan unga och passande föreningar.  

 

Under året har två föreningsmässor anordnas på Malmö högskola i samarbete med 

Studenthälsan och Studentkåren, där över 100 frivilligorganisationer, idrottsföreningar och 

studieförbund deltog. Föreningsmässan hade program på både svenska och engelska, för att 

även passa högskolans internationella studenter. Projektet kommer att slutredovisas år 2013 i 

separat redovisning.  

 

Integration i Förening – ett uppdrag 

Verksamheten startades som ett projekt år 2007 av MISO i samverkan med MIP och övergick 

till ett uppdrag från år 2008 med stöd och med initiativ från Malmö stad. MISO och MIP har 

meddelats att vårt uppdrag för Malmö stad Integration i förening inte erhåller medel för 2013. 

MISO och MIP har under året på uppdrag bedrivit verksamheten, som är en 

samhällsinformation/service till nyanlända flyktingar och andra invandrare i Malmö. Syftet 

med verksamheten har varit att genom föreningslivet skapa möjligheter till nätverksbyggande, 

förbättra förutsättningar för nyanlända flyktingar och andra invandrare att lära sig samhällets 

koder, att prata svenska i vardagen samt att träffa andra människor och knyta nya kontakter 

och därigenom underlätta introduktionen och integrationen.  

Resultat för uppdraget under 2012 

 16 SFI-klasser vilket innebär ca 360 elever har fått föreningsinformation  

 53 personer har önskat kontakt med en förening – själv eller anhöriga  

 Kontakten med SFI-utbildarna har tagits under året 

 Möte och dialog med föreningar har genomförts 

 Nätverk för integration har träffats vid två tillfällen. 

 Under året har arbetet gått vidare för att tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne finna en 

form för att inplantera Integration i förening regionalt. Nätverk Social ekonomi i Skåne 

driver det regionala projektet. 

Integration i förening innebär en metod som EU Kommissionen utnämnt till ”Good practies”. 

Verksamheten som etablerats har varit en modell för övriga Skåne och Sverige.  

Malmö stad har meddelat MISO och MIP att uppdraget upphör 2012-12-31.  
 

 

Videdalsskola för framtida Malmö – ett projekt 

Bakom projektet står MISO, MIP och Husie stadsdelsförvaltning. Projektet har fått 

ekonomiskt stöd från Arvsfonden.  

Projektet verkar på Videdalsskolan i Husie. Under året har samarbeta 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 har medverkat i 

årets upplaga av ”Musikhjälpen”. 
 

 

WinWin Malmö – ett projekt   

MISO ingår tillsammans med MIP, Malmö Företagsgrupper samt Malmö stad i WinWin 

projektet finansierat av Tillväxtverket. WinWin är en metod i att bygga oväntade partnerskap 

mellan förening och företag, som leder till ökat samhällsengagemang. Sverige premiär av 

WinWin skedde den 17 april i Malmö rådhus. 30 föreningar och 30 företag skapade under ett 

par timmar 30 olika samarbeten som tydliggjordes med skrivna avtal.  

http://www.winwinmalmo.se/
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Förtroendevalda & Anställda 
Årsmöte 

Årsmötet hölls i Restaurang Överstens lokaler den 18 april. Efter årsmötet informerade 

Mikael Jerkinger från Hemmavinsten om en ny möjlighet att tjäna pengar för föreningen. Han 

berättade hur lotteriet kom till och hur det fungerar i Sverige.  

Kvällen avslutades med middag för 63 idrottskamrater. 

 

Styrelsen  

Styrelsen har hållit 8 sammanträden samt en styrelsekonferens. MISOs VU har haft ett möte. 

MISO och MIP har haft ett gemensamt styrelsemöte kring gemensamma aktuella frågor.  

 

Förtroendevalda Ordförande Tommy Theorin  

  Vice ordförande Lynn Ljungberg  

  Ledamöter 

  Christina Ahlkvist (kassör) 

  Bo Malmquist (sekreterare) 

  Lasse Twetman  

  Robert Johnsson 

  Linda Liljedahl  

  Erica Mårtensson 

  Kristin H Kringstad 

Hedersordförande Leif Almö 

Hedersledamot Lasse Johnsson 

  Bertil Jönsson 

Adjungerade Linda Attin 

Ivar Scotte 

VU  Tommy Theorin 

  Lynn Ljungberg 

  Erica Mårtensson 

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). 

Kollektivavtal finns tecknat med Unionen. 

Uppdragslista för 2012 

Fritidsnämndens dialog grupp Tommy Theorin 

 Lynn Ljungberg 

 Linda Attin (suppleant)  

 Christina Ahlkvist (suppleant)                 

Föreningen ideellt engagemang Leif Almö 

 Christina Ahlkvist 

Destinationssamverkan  Linda Attin 

Idrottsmuseet Tommy Theorin 
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Integration i Malmö Leif Almö 

Årets förening och årets eldsjäl Tommy Theorin 

 Bertil Jönsson (suppleant) 

Malmö Stads Idrottspris (ej delat ut 2012) Tommy Theorin 

Sveriges Föreningar Ivar Scotte 

World Leisure Leif Almö 

TV Malmö Ivar Scotte 

Malmö mot Diskriminering Linda Attin  

MISOs hemsida Ivar Scotte 

WinWin Malmö, utblicksgrupp Linda Attin 

                            styrgrupp  Pernilla Röjner 

                            föreberedelse kommitté Lars Antin 

 

 

Stadsdelsförvaltning   

MISO har utsett en kontaktman för respektive stadsdelsförvaltning. 

Centrum   Lasse Twetman 

Fosie  Christina Ahlqvist 

Husie   Kristin H Kringstad 

Hyllie  Bo Malmquist 

Kirseberg  Linda Liljedahl 

Limhamn Bunkeflo Bertil Jönsson 

Oxie   Robert Johnsson 

S Innerstaden  Leif Almö 

V Innerstaden Erica Mårtensson 

Rosengård  Leif Almö 

 

 

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 2013 har även det inletts en diskussion kring hur 

framtidens bidrag kan se ut. Positiva samtal har förts med politiker och med 

tjänstemän. 

 MISO har tillsamman med MIP tagit initiativ till Ideellas Mötesplats Malmö. Eventet 

var planerat till den 17 november med flyttades till 16 mars 2013.  Förberedelsearbete 

har tagit stora personella resurser. 

 MISOs bokslut visade ett bättre resultat än budgeten vilket är positivt. Dock krävs det 

stort arbete för att få balans i ekonomin 2013. 

 MISO har under året arbetat för att bevara och utveckla nolltaxan samt höja 

kunskapen kring idrottens vikt och betydelse. Idrottsföreningar i Malmö har viljan att 

ta emot fler medlemmar, men då krävs mer resurser i form av idrottsplatser och 

idrottshallar. 

 MISOs styrelse har under året påbörjat ett arbete kring övergripande mål & strategi, 

samt att definiera de viktigaste framtida utmaningarna. Detta arbete ska på olika sätt 

förankras hos medlemsföreningarna under kommande verksamhetsår. 

 MISO framför sitt tack till alla dem som medverkat i och bidragit till vår verksamhet 

under 2012 och då framförallt medlemsföreningarna, MIP och Malmö stads 

fritidsförvaltning och fritidsnämnd. 

 


