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MISOs Verksamhetsberättelse 2013 

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

berättelse över verksamheten 2013.  

 

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 2013 har MISO verkat för dessa mål genom att på olika sätt bevakat samt arbetat för 

idrottsföreningarnas intressen.  

 

Årets Idrottskvinna 

Till ”Årets idrottskvinna” för 2013 valdes Li Fen, bordtennis, Malmö IF. Prisutdelning 

kommer att ske på Ledardagen den 14 maj 2014. 

  

Årets lovande flicka/lag  

Till den mest lovande flickan/lag för 2013 valdes LB07 F16, fotboll. Prisutdelning kommer 

att ske på Ledardagen den 14 maj 2014.  

 

Årets Pegasus  

Årets Pegasus för 2013 beslutades att inte delas ut.  

 

Anläggningsfrågor  

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

pågående Stadionutredningen. MISO har följt den kommunala hanteringen av rid-

sportsanläggningar. MISO har ett långsiktigt prioriterat arbete 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”.  

 

Bidragsfrågor  

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

har varit digitaliseringen av bidragssystemet, revidering av stödet inför 2014 samt samtal 

gällande en större framtida bidragsrevidering.  

MISO har deltagit vid fritidsförvaltningens bidragsinformation.  

MISO har spridit information om bidrag genom sitt nyhetsbrev och hemsida.  

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

operativt diskutera 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 (Malmö Ideella föreningars 

Paraplyorganisation) fört samtal med flera av stadens företrädare.  

 

Föreningsinformation  

www.miso.se har utvecklats mer och mer. 2013 hade sidan 8525 unika besök. Ett antal 

nyheter presenteras varje vecka. Direktkoppling finns till Facebook. 

MISOs digitala medlemsbrev når medlemsföreningarna. 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 även gjort tre 

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 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 tog 2012 initiativ till Hemmavinsten Malmö och presenterade detta för 

medlemsföreningarna. Prenumerationslotteri skulle vara en möjlighet att skapa mer 

ekonomiska resurser till föreningen. Lotteriet lyckades dock inte lanseras i Malmö varför 

Hemmavinsten Malmö lades ner 2013. 

 

Momsfrågan  

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

momslagen kan påverka föreningslivet. MISO har även följt EU-kommissionens arbete att 

genom en grönbok få en konstruktiv dialog om brister i dagens momsdirektiv och synpunkter 

för att skapa ett bättre system som förhoppningsvis innehåller ett momsundantag för ideell 

sektor.  

 

Destinationssamverkan  

MISO är medlem 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 vill göra Malmö till en attraktivare upplevelsestad med 

idrottsevenemang.  

 

Malmö högskola  

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

 

Ideella´s Mötesplats Malmö  

MISO och MIP välkomnade alla engagerade krafter inom föreningslivet i Malmö, det kunde 

vara föreningsstyrelser, föreningsledare och anställda i förening, som fotbollsmammor, 

funktionärer och volontärer. Den 16 mars 2013 samlades 300 personer för nätverkande, 

inspiration, utveckling, information, ny kunskap och nya vänner. I samband med Ideella´s 

Mötesplats arrangerades ordförandeträff samt en kulturdialog i samverkan med 

Kulturförvaltningen.  

 

MISO har påbörjat ett arbete för att det 2015 skall arrangeras en Ledarfest. 

 

Årets förening och Årets Eldsjäl  

MISO ingår i juryn som har att utse Årets förening och Årets Eldsjäl. Årets föreningar 2013 är 

inte utsedda.  

 

Remissvar och skrivelser  

 Sponsringspolicy med jämställdhetsperspektiv 

 Översiktsplan 2012 

 Malmö kommissionen 

 

Skåneidrotten & Riksidrottsförbundet  

MISO följer RFs verksamhet och dess nyhetsbrev. MISO har haft kontakt med RF i frågan 

gällande utredningen av framtida LOK-stöd. Skrivelse har sänts till RFs ordförande. Tyvärr 

upplever MISO att man inte vill lyssna på de lokala synpunkterna. 

MISO deltog vid Samorganisationsträff den 23 maj. 

 

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 förening som bland 

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

representeras MISO av Linda Attin. 

  

Föreningen ideellt engagemang  

MISO har tillsammans med MIP bildat organisationen, Förening ideellt engagemang, med 

uppgiften att ansvara för och utveckla de nationellt viktiga hemsidorna;  

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 mottot ”allt du behöver veta som 

förening”.  

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. 

  



4 

 

 

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.  

Sveriges Föreningar arrangerade tillsammans med Skåneidrotten ett 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.  

  

Föreningslokal – Grönegatan 11A  

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

Grönegatan 11A. MISO och MIP delar lokalen för dagligverksamheten och för 

projektverksamhet.  Hyresgäster har varit; Nätverk Social Ekonomi Skåne, SPORTOMEDIA, 

Somalicentre - Herbert Felix Institutet och Centrum för Publikt Entreprenörskap – 

Folkuniversitetet. 

Under året har hyresgästers närstående organisationer och MISOs medlemsföreningar nyttjat 

Grönegatan för möten och utbildning. 

 

Malmökommissionen - ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 

MISO tillsammans med MIP och ABF lämnade ett gemensamt remissvar. MISO betonade 

följande i slutordet: Vi vill inte minst understryka den betydelse för folkhälsan som 

idrottsrörelsen har. Det är välkänt att fysisk aktivitet är något av grundpelaren för ett 

hälsosamt liv. Av idrotten följer så mycket annat som är viktigt för ett liv i hälsa. Det handlar 

om sunda vanor i övrigt, inte minst vad gäller kost och avhållsamhet från droger, och ett 

rikare socialt liv. 

 

Övrigt  

MISO har i samverkan med Kulturförvaltningen genomfört två möten inom ramen för Malmö 

Kulturstrategi 2014-2020.  

MISO deltog på Fritidsförvaltningens konsulentkonferens den 13 november.  

MISO deltog vid Fritidsförvaltningens ordförandekonferens den 28 maj. 

MISO deltog vid studieresa till Växjö med anledning av anläggningsfrågan. 

MISO deltog vid bildandet av Skånes Föreningar den 21 november. 

MISO har deltagit på Malmö mot Diskriminerings årsmöte.  

MISO deltog vid Föreningarnas dag den 18 augusti.  

 

Medlemsantalet är 145 föreningar. Medlemantalet har minskat bl.a. på grund av 

sammanslagningar av föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse.  

 

Nya medlemsföreningar i MISO 

Följande föreningar beviljades medlemskap under 2013:  

 Föreningen Värnet Malmö 

 Idrottsmuseets Vänner 
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Uppdrag & Projekt  

Föreningspool Malmö 

MISO har tillsammans med MIP avtal med Fritidsnämnden avseende försöksverksamhet om 

etablering av Föreningspool Malmö. I föreningspoolen finns mänskliga resurser som på olika 

sätt kan vara en stödfunktion för föreningar.  

Poolen finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Det är mycket papper 

att hålla ordning på i en förening; alla årsmöteshandlingar, medlemsregister, ekonomi. Poolen 

vill vara ett stöd i föreningens vardag så att de ideella krafterna klarar föreningens 

administration enkelt och då kan lägga resurser på föreningsverksamheten. Föreningspoolen 

har finansierats med medel från Fritidsnämnden till MIP och MISO. Del- och heltidsanställd i 

föreningspoolen har varit fem personer under del av hösten 2013.  

 

Föreningsutbildning 
MISO har tillsammans med MIP under året förberett en ny verksamhet kring 

föreningsutbildningar. Organisationerna vill genom utbildning ta ett större ansvar för och 

erbjuda ett bredare utbud av föreningarnas styrelser och ledare i vår strävan att stödja 

föreningslivets ambitioner att ta en större plats i samhällsutvecklingen. 

MIP och MISO har tillsammans med Fritidsförvaltningen tecknat ett avtal gällande viss del av 

fritidsförvaltningens föreningsutbildning som från och med 2014 anordnas av MIP och MISO.  

 

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 samarbete 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.  

 

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. Evenemanget WinWin 

genomfördes den 16 april i Malmö rådhus med 30 föreningar och 30 företag som under ett par 

timmar skapade olika samarbeten som tydliggjordes med skrivna avtal. Projektet har avslutats 

under året utan förlängt stöd. 

 

Frivilligcentra Malmö   

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

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

föreningsmässor har anordnats på Malmö högskola i samarbete med Studenthälsan och 

Studentkåren, där över 100 frivillig-organisationer, idrottsföreningar och studieförbund 

deltog. Föreningsmässan hade program på både svenska och engelska.  
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Förtroendevalda & Anställda  

Årsmöte  

Årsmötet hölls i Restaurang Överstens lokaler den 25 april. Förutom årsmötesförhandlingar 

presenterades aktuell information om Stadionområdet, tankar kring en framtida Föreningspool 

samt aktuellt gällande förändring av bidragssystemet. Årsmötet antog förslag till reviderade 

stadgar. 

Kvällen avslutades med middag för 53 idrottskamrater.  

Styrelsen  

Styrelsen har hållit 9 sammanträden samt en styrelsekonferens.  

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

 

MISOs förtroendevalda 2013 

Tommy Theorin (ordförande)  

Lynn Ljungberg (v. ordförande)   

Christina Ahlkvist (kassör)  

Bo Malmquist (sekreterare) 

Lasse Twetman, Robert Johnsson, Linda Liljedahl, Johnny Neldeborn, 

Kristin H Kringstad (ledamöter) 

Bengt Jonasson, Rolf Schreiber, (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 Christina Ahlqvist suppleanter 

Tommy Theorin - juryn för Malmö stads Idrottspris 

Tommy Theorin - juryn för Walk on Fame 

Linda Attin - Malmö mot Diskriminering 

Leif Almö och Christina Ahlqvist - Ideellt Engagemang  

Tommy Theorin - Destinationssamverkan Malmö 

Ivar Scotte - MISOs hemsida 

 

 

Kontaktman för respektive stadsområde 

Leif Almö och Jonny Neldeborn - Innerstaden 

Bo Malmquist och Bertil Jönsson - Väster 

Christina Ahlqvist och Bertil Jönsson - Söder 

Kristin H Kringstad och Leif Almö - Öster 

Lasse Twetman och Linda Liljedahl – Norr 
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Personal  

Konsulent, Linda Attin, ½ tid delad tjänst med MIP  

Konsulent, Ivar Scotte, ½ tid delad tjänst med MIP 

  

Föreningspool Malmö 1/7 - 31/12 

Linda Attin, (tjänstledig som verksamhetschef för Föreningspool Malmö på 75 %). 

Föreningspool Malmö har byggt upp ett arbetsteam bestående av Per Jervrud, Maria Ohlsson, 

Dariusz Sosinski, Desiree Merseburg och Ulla Qvartsenklint. 

 

Arbetsgivare 

MISO har blivit medlem under året 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 2013 har det även inletts en diskussion kring hur 

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

tjänstemän.  

 MISO har tillsammans med MIP genomfört Ideellas Mötesplats Malmö. Eventet 

genomfördes i Baltiska Hallen den16 mars.  

 MISOs bokslut är nu i balans.  

 MISO har nominerat Malmö stad som Sveriges föreningsvänligaste kommun 2013. 

 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 börjat resan med Föreningspool Malmö. 

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

under 2013 och då framförallt medlemsföreningarna, MIP och Malmö stads 

fritidsförvaltning och fritidsnämnd.  

 

 

Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 
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Medlemsföreningar i MISO – Malmö 

2013-12-31 

 

AIF Barrikaden Korpen Malmö Varmvattengympa HIF Malmö Karate Do Klubb 

Backarnas FF Kronprinsens Tennisklubb Malmö KFUK-KFUM IA – Volleyboll 

BK Flagg KSF Makedonija Malmö KFUM 

BK Kick KSF Prespa Birlik Malmö Klätterklubb 

BK Olympic KSF Srbija Malmö Malmö Konståkningsklubb 

BK Vången Kulladals Bangolfklubb Malmö Korpförbund 

BMK Aura Kulladals Bowlingsällskap Malmö Latinskolas IF 

Bokskogens Golfklubb Kulladals FF Malmö Orienteringsklubb 

Bowlingklubben Ecco Kungliga Automobil Klubben Malmö Polismäns GIF 

Bowlingklubben Fortuna Kvarnby AK Malmö Redhawks 

Boxningsklubb Fox Kvarnby Golfklubb Malmö Ridklubb 

Bujin Ju-jutsu klubb Kvarnby IK Malmö Roddklubb 

Bunkeflo FF LdB FC Malmö Malmö Rugby Club 

Bågskytteklubben Gripen Lilla Torg FF Malmö Segel Sällskap 

Båtsällskapet Lagunen Limhamn Bunkeflo 2007 Malmö Segelflygklubb 

Countrobic Club Linedancers Limhamn Griffins Sportclub Malmö Simsällskap 

Cykelklubben Ringen Limhamn Limeburners HC Malmö Sportdykarklubb 

Dalhems IF Limhamns Bordtennisklubb Malmö Squash Rackets Club 

Eriksfälts FF Limhamns Brottarklubb Malmö Tigers Wrestling Team 

Fair Play Tennisklubb Limhamns Motorklubb Malmö Vattenskidklubb 

FBK Balkan Limhamns Simsällskap Malmö Windsurfing Klubb 

FC Möllan Limhamns Skytteförening Malmöflickorna 

FC Rosengård Malbas Basket Malmöskyttarna 

FIFH Malbas Minibasketbollklubb MK Tändstiftet/Gnistorna Speedway 

Fighting Spirit Kickboxningsklubb Malmhaug KFUM Motus-Salto GK 

Fridhems Racket Club Malmö AI NK Croatia 

Friskis&Svettis Malmö Malmö Aikidoklubb Nydala If 

Frivilliga Motorcykelkåren Malmö Automobilklubb Oxie Sportklubb 

Föreningen Värnet Malmö Malmö Badmintonklubb Persborgs Motionsklubb 

GAK Enighet Malmö Bangolfklubb Pistolklubben Elbogen 

GF Örnarna Malmö Beachvolleyclub Scandinavia BC – Bowling 

Gymnastikförening Svea af 1872 Malmö Bellevue Tennisklubb Simklubben Ran 

Heleneholms IF Malmö BMX Racing Skridskoklubben Skrinnaren 

Heleneholms SK Malmö Bouleallians Skånes Fallskärmsklubb 

HK Malmö Malmö Boxing Academy Slottsstadens Konståkningsklubb 

Husie IF Malmö Boxningsklubb Sportdykarklubben Malmö Triton 

Hyllie IK Malmö Budokan Judoklubb Södra Sallerups Ryttarförening 

Idrottsmuseets Vänner Malmö Budoklubb Toigye Taekwondo Club 

IFK Klagshamn Malmö Budokwai Valby-Västra Klagstorp BK 

IFK Malmö Malmö Burlöv Golfklubb Videdals GIF 

IFK Malmö Handboll Malmö City FC Winning Boxing Club 

IK Pallas Malmö Civila Ryttarförening Youth Skåne Cricket Club 

IK Pantern Malmö Cobra Taekwon-Do Klubb Örestads Ryttaresällskap 

IK Scania Malmö Curlingklubb Örestadsgymnasterna 

IK Sparta Malmö FF Öresunds Bowlingsällskap 

Kanotföreningen Öresund Malmö FK 1919 – Fäktning  

KFUM Malmö Innebandy Malmö Floorball Club  

KFUM Po-Eun Taekwondo Malmö Frisksportklubb  

Klagshamns Ryttarförening Malmö Kanotklubb  

Klubben Cyklisten Malmö Kappsimningsklubb  

 


