
 

Verksamhetsberättelse 
 

2015 

 

 

 
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 

 

 

MISO – Idrott åt alla 

 

MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare  

 

 Glädje och gemenskap 
     Demokrati och delaktighet 

Allas rätt att vara med 
  Rent spel 



1 

 

 

MISOs Verksamhetsberättelse 2015 

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

berättelse över verksamheten 2015. 

 

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 2015 har MISO verkat för dessa mål genom att på olika sätt bevakat samt arbetat för 

idrottsföreningarnas intressen. Kravet på att medlemsföreningar måste vara anslutna till RF 

togs bort då nya stadgar antogs vid årsmötet 2015.   

 

Årets Idrottskvinna/lag 

Till Årets Idrottskvinna 2015 valdes Nikita Glasnovic, Toigye Taekwondo Club/taekwondo. 

Prisutdelning kommer att ske på Föreningsgalan den 27 maj 2016. 

  

Årets lovande flicka/lag  

Till den mest lovande flickan för 2015 valdes Frida Källgren, Malmö KK/simhopp. 

Prisutdelning kommer att ske på Föreningsgalan den 27 maj 2016.  

 

Årets Pegasus  

Årets Pegasus för 2015 kommer att ske på Föreningsgalan den 27 maj 2016. Beslutet gällande 

pristagaren är inte offentligt förrän i samband med utdelningen.  

 

Möte med riksdagspolitiker från Malmö 

MISO bjöd tillsammans med HISO och MIP in politikerna kring samtala. MISO huvudfrågor 

var hur reklamskatten & övriga skattekonsekvenser och hur dessa framtida påverkar idrotten 

samt tankar kring samverkan mellan idrott och skola.  

 

Anläggningsfrågor  

MISO har tillsammans med kommunen diskuterat anläggningssituationen i vår stad och inte 

minst Stadionområdet som inte verka få ett beslut inom de närmsta åren.  

MISO prioriterar att långsiktigt arbeta kring utökning av föreningslokaler och idrottsplatser i 

Malmö. MISO bevakar avsättning av medel för underhåll och drift av befintliga anläggningar. 

 

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 är även delaktig i projektet NAD som presenteras 

på sidan 7. 
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Bidragsfrågor  

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

har varit återinförandet av en Föreningsgalan, synliggörandet av stadens SM-vinnare, 

bidragssystemet, revidering av stödet och förändringar i regelverket inför 2016.  

MISO har deltagit vid fritidsförvaltningens bidragsinformation.  

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

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

operativt diskutera den digitala bidragsrapporteringen.  

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 lokaler och 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 deltagit i samtal kring IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap 

MISO har spridit information om regionala, nationella samt internationella bidrag och stöd. 

 

Föreningsinformation  

Vår hemsida har utvecklats mer och mer men på grund av haveri låg sida ner under drygt två 

månader. Trots detta hade vi under 2015 10 187 sidvisningar. Ett antal nyheter presenteras 

varje vecka. Direktkoppling finns till Facebook. 

MISOs digitala medlemsbrev går ut vid behov och informerar om MISOs egna arrangemang, 

tips på ekonomiskt stöd, öppna arrangemang som föreningar eller Malmö stad arrangerat samt 

inbjudningar till arrangemang utanför stadens gränser. Brevet når våra medlemsföreningar 

och föreningarnas ordförande. MISO har även gjort två postala utskick under året. 

MISO har under året använt fritidsförvaltningens Föreningsnytt och därigenom spridit olika 

former av information. 

 

Support  

Medlemmarna har under året framfört behov av support rörande ekonomiska frågor. Med 

MISOs resurser har detta möjliggjorts.  Konsulenternas bistår föreningarnas olika projektidéer 

samt andra praktiska frågor i deras vardag.  

 

Momsfrågan  

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

momslagen kan påverka föreningslivet.  

 

Malmö högskola  

MISO har deltagit på konferenser och möten med Malmö högskola.  

 

Föreningsmässa 

Open Your Eyes to Malmö har arrangerat dels den 5 februari och dels den 23 september. Den 

sistnämnda i högskolans nya byggnad Niagara. Mässorna vänder sig till svenska och 

internationella studenter samt andra intresserade.  Arrangör för mässorna är MISO, MIP, 

Studenthälsan, Studentkåren, Malmö Stad och Malmö högskola. Över 100 föreningar har 

medverkat och även representanter från Malmö stad olika delar. 
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Föreningsmöten   

MISO, tillsammans med MIP, arrangerat föreningsmöten för anställda och förtroendevalda. 

Genom dessa möten skapas nya kontakter och nätverk.  
 Bokföring med Visma eEkonomi  

 Malmö mässan (föreningseftermiddag) 

 Bidragsdiskussion med medlemsföreningar  

 Workshop i marknadsförening 

 

Ledardagen Malmö 2014  

Den 20 maj 2015 samlades över 400 engagerade krafter inom föreningslivet i Malmö för 

nätverkande, inspiration, utveckling, information, ny kunskap och nya vänner. Det var 

föreningsstyrelser, föreningsledare och anställda i förening, funktionärer och volontärer. Ett 

femtiotal händelser arrangerades under dagen på Moriska Paviljongen, Folkets Park Malmö.  

Under ledardagen delade fritidsnämnden ut pris till Årets förening och Årets Eldsjäl och 

MISO delade ut sina idrottsutmärkelser. Arrangemanget fick stöd från Malmö stad.  

 

Föreningsgala 

Arbetet med att införa mästarbidrag och föreningsgala har rönt positiva framgångar och 

kommer att genomföras redan 2016 i någon form. 

 

Årets förening och Årets Eldsjäl  

MISO ingår i juryn som utser utse Årets förening och Årets Eldsjäl. Pristagarna för 2015 är 

inte utsedda.  

 

Remissvar och skrivelser  

 Södra Hyllie (remiss) 

 Översiktsplan för del av Kirseberg (remiss) 

 Förslag till avsiktsförklaring mellan Malmö stad och Idéburna organisationer 

 Förslag till avsiktsförklaring mellan Malmö stad och Idéburna organisationer  

 

Skåneidrotten & Riksidrottsförbundet  

MISO har följt Skåneidrotten och RFs verksamhet och dess nyhetsbrev. MISO har även fört 

samtal med Skåneidrotten kring samverkan kring integrationsfrågan. 

 

Malmö mediakanal 

MISO är medlem i Malmö mediakanal och deltog vid föreningens årsmöte. 

 

Malmö mot Diskriminering, MmD  

MISO har följt Malmö mot Diskriminerings arbete, en förening som bland annat har till 

uppgift att driva en antidiskrimineringsbyrå i Malmö. I MmDs styrelse representeras MISO av 

Linda Attin. 

 

Föreningen Ideellt Engagemang  

Föreningen Ideellt Engagemang och frivillig.se har avvecklats. 

 

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”. Antalet 

användare per månad är cirka 10 350 användare.  Denna hemsida ägs av MIP. 
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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. Denna hemsida ägs av MIP. 

 

Skånes Föreningar 

MISO är medlem i regionala organisationen för lokala paraplyorganisationer i Skåne.  

 

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. MISO nominerade Malmö till Sveriges Förenings vänligaste 

kommun 2014 

 

World Leisure Organization  

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

fritidsorganisation. 

 

Föreningslokal – Spångatan 11A 

Kontrakt finns tecknat till 31 december 2016 för kansliverksamhet på Spångatan 11 A. 

MISO och MIP delar lokalen för dagligverksamheten och för projektverksamhet. 

 

Malmökommissionen - ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 

MISO följer det fortsatta arbetet utifrån Malmökommissioners slutrapport. MISO bevakar 

främst arbetet kring folkhälsan och skolsamarbetet.  

 

Samordnad handlingsplan – Internationella kvinnor 

MISO finns representerad i referensgruppen för EU-projekt som heter Samordnad 

handlingsplan – Internationella kvinnor. I gruppen ingår arbetsförmedlingen, Malmö stad, 

Jobb Malmö, Region Skåne, andra idéburna föreningar samt näringslivet. 

 

 

Övrigt  

MISO har deltagit vid: 

 Malmö mot Diskriminerings årsmöte den 16 april 

 fritidsförvaltningens ordförandekonferens den 21 maj. 

 TV Malmös årsmöte den 20 mars samt 29 april. 

 Föreningarnas dag den 16 augusti 

 fritidsförvaltningens konsulentkonferens den 24 november.  

 möte med framtidsminister Kristina Persson 

 Fairtrade Challenge 2015 

 nationell samling hos Regeringskansliet 

 

 MISO är samverkanspartner i Malmö KFUMs projekt Hallaskog 

 MISO har undertecknat den regionala Överenskommelsen om samverkan mellan 

Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne 

 

Medlemsantalet är 138 föreningar. Medlemsantalet har minskat bl.a. på grund av att 

föreningar som ej erlägger medlemsavgifter strykes ur medlemsförteckningen samt 

sammanslagningar av föreningar. Medlemsförteckning följer med denna berättelse.  
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Nya medlemsföreningar i MISO 

Följande föreningar beviljades medlemskap under 2014:  

 KFUM Fightzone 

 Malmö Crawl & Medley Sällskap 

 Malmö Brännbollsförening 

 Friluftgruppen 

 

 

 

Uppdrag & Projekt  

Föreningspool Malmö – ett uppdrag 

Föreningspool Malmö, är en verksamhet som MISO och MIP driver i samverkan med 

fritidsförvaltningen för att kostnadsfritt ge råd, stärka och stödja Malmös ideella föreningar. 

Huvudman för verksamheten är MISO. 

 

Under året har vi vidareutvecklat vår hemsida www.foreningspoolmalmo.se som i dagsläget 

länkas via Malmö stad/ fritidsförvaltningen, MISO, MIP och Sveriges föreningars hemsida. 

 

I verksamheten använder vi gammalt material som t.ex. Dags för Stadgar. Vi har producerat 

dags för ekonomi, eget material som t.ex. manualer vid bildredigering, hemsidebyggande och 

andra tips dokument inom olika områden. En användbar hemsida i verksamheten är ”vår 

egen” www.forening.se. 

 

Möten med föreningar 

De föreningar vi har träffat representerar mångfalden i Malmös föreningsliv. Vi får många 

samtal. Vissa samtal resulterar i ett möte med föreningen eller enskilda personer och andra 

vissa samtal slutar med att frågan blir utredd. Telefonsamtalen förs inte in i dagboken. Många 

mailar till föreningspoolen och vi har registrerat 29 mail som inte lett till något personligt 

möte. 

 

Vi har personligen träffat 99 föreningar för personliga besök, varav några leder ledde till korta 

insatser från föreningspoolen och andra till längre. Det har rört sig om önskan av stöd och 

hjälp med stadgar, medlemsregister, hemsida/kommunikation, tips på finansiering, navigering 

bland föreningsstöd både generellt och specifikt hos fritidsförvaltningen, scanning av 

dokument inför revision och arkivering, bokföringsråd, frågor kring arbetsmiljö och 

arbetsgivaransvar. 

Många mindre föreningar kontaktar oss för att få hjälp att växa. Oftast är detta föreningar som 

inte är registrerade hos fritidsförvaltningen. Andra föreningar är den traditionella föreningen 

som är registrerad och som drabbas av ett ”vardagsproblem”. Problemet kan till exempel vara 

tolkning av stadgarna. 

Personal från föreningspoolen har lett två årsmöten under året. 

 

Ekonomi 

Under året har den ekonomiska supporten hjälpt föreningar att navigera bland de olika 

redovisningsprogram som finns. Support har getts kring hur man deklarerar sin förening, i 

bokslutsarbete mm. Föreningspoolen har stöttat föreningar i samband med lovverksamhet 

http://www.foreningspoolmalmo.se/
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främst med att räkna ut ledarlön, hjälp med reglering av skatter, samt betalning av 

arbetsgivar-avgifter. Denna service gäller föreningar som saknar rutiner för löneutbetalningar 

och gäller idag Unga Örnar Oxie och Wasabi.  

I dagsläget har föreningspoolen uppdrag att sköta två föreningars löpande bokföring. 

Vi har konstaterat att behovet av ekonomisk support är stort och hoppas kunna utöka denna 

funktion i föreningspoolen 2016. 

 

Kommunikation  

Föreningspoolen har bland annat hjälpt föreningar med att producera en egen hemsida och har 

gett utbildning i att själva kunna uppdatera innehållet. Under processen har föreningarna varit 

delaktig hela tiden. Föreningspoolen har även hjälpt till med domänregistrering och 

webbhotell samt med enklare trycksaker. 

 

Administration 

För att underlätta föreningarna i deras administration har föreningspoolen erbjudit hjälp med 

dokumenthantering, scanning, information gällande medlemshantering/register, enkel 

datasupport, revision mm. 

 

Föreningspoolens personal 

Föreningspoolen personal har utökats med en anställd under året med huvudinriktning 

ekonomi. Internutbildning har skett löpande under året. 

I dag har föreningspoolen en bemanning bestående av: verksamhetschef anställd med stöd 

från fritidsnämnden samt sex tjänster med arbetsmarknadsstöd. 

 

 

 

Föreningsutbildning – ett uppdrag 

MISO vill genom föreningsutbildning 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 två års avtal gällande 

viss del av förvaltningens föreningsutbildning som anordnas av MIP och MISO.   

Totalt har 534 personer deltagit i utbildningsverksamhet. 40% kvinnor och 60% män samt  

26 % idrottsledare och 74 % ideella ledare.  

22 kurstillfällen har anordnats för styrelser, förtroendevalda och intresserade enligt avtal med 

fritidsförvaltningen. Tre kurstillfällen med avtal med kulturstödsenheten och fyra 

kurstillfällen av eget intresse. 371 personer har medverkat med att svara på kursutvärdering 

och 132 personer har även lämnat fria synpunkter. 

Utbildningsinsatsen är ett viktigt och nödvändigt komplement till föreningspoolen 
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NAD Nätverk-Aktivitet-Delaktighet 

Projektägare är Nätverket - Idéburen sektor i Skåne och är kopplat till Länsstyrelsens 

Partnerskap Skåne och finansieras av Region Skåne. 

Syftet med NAD är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan 

samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan. Detta för att kunna erbjuda 

nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, 

öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Regionala föreningssamordnare (från olika 

idéburna organisationer) arbeta tillsammans med processledaren med handläggare från 

Arbetsförmedlingen. 

Föreningssamordnaren från MISO och MIP arbetar med NAD i Malmö. Arbetet som 

föreningssamordnare går ut på att kontakta föreningar i Malmö för att undersöka intresset av 

att ta emot nyanlända till sin verksamhet. Föreningssamordnaren träffar därefter 

Arbetsförmedlingens kontaktperson, som med hjälp av sina kollegor har hittat personer med 

något eller flera behov utifrån stärkande av sina sociala nätverk, övande av svenska språket 

och förbättrande av sin hälsa och som utifrån sitt intresse önskar bli en del av föreningslivet. 

Dessa personer försöker samordnaren och Arbetsförmedlingens kontaktperson matcha till en 

förening. Personen får en möjlighet att utveckla sitt språk, sin hälsa och sitt sociala nätverk. 

Föreningen får möjlighet att utöka sin medlemskrets, samt att utveckla verksamheten genom 

nya tankar och idéer. 

 
 

 

Samverkan Idéburna Malmö  

Sedan 2104 har MISO och MIP arbetat tillsammans med Malmö stad för att stärka samverkan 

mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö. Med syfte att skapa riktlinjer för 

samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för ett framgångsrikt, socialt hållbart och för 

medborgarna attraktivt Malmö. 

 

Ett arbete som slutade i dur då en avsiktsförklaring mellan idéburen och offentlig sektor 

kunde signerades den 7:e december av Malmö stad, MIP, MISO och HISO. Ytterligare ett 20 

tal föreningar har signerat avsiktsförklaringen. Mer information om projektet finns att läsa på 

www.ideburnamalmo.se. 

 

MISO kommer framledes att koncentrera sin verksamhet kring de frågor som har idrottslig 

anknytning. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideburnamalmo.se/
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Förtroendevalda & Anställda  

Årsmöte  

Årsmötet hölls i Restaurang Överstens lokaler den 24 mars. Efter mötet ledde 

hedersordförande Leif Almö den politiska debatten med Frida Trollmyr (s) och Tony Rahm 

(m) från fritidsnämnden. Debatten innehöll aktuella ämnen såsom bidrag, mästarbidrag och 

nolltaxan samt framtida viktiga frågor för idrottsföreningar och Malmö, såsom trygghet att 

idrotta och Stadionområdets utveckling. Debatten avslutades med frågor från 

medlemsföreningar och därefter politikernas idrottsvision inför år 2017.  

MISOs stadgar reviderades.  

Kvällen avslutades med middag för 54 idrottskamrater.  
 

Styrelsen  

Styrelsen har hållit 8 sammanträden. 

Samtliga förtroendevalda var inbjudna till verksamhetskonferens den 15 oktober.  

MISO och MIP har haft ett gemensamt VU (SAMVU) som främst behandlar personalfrågor, 

samt gemensamma uppdrag och projekt. SAM VU har sammanträtt 7 gånger under året.  

MISOs VU har sammanträtt två gånger under året. 

 

MISOs förtroendevalda 2014 

Tommy Theorin (ordförande, SAM VU samt VU)  

Kristin Kringstad (v. ordförande samt VU)   

Pehr Malmström (kassör, SAM VU samt VU)  

Bo Malmquist (sekreterare) 

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

Sören Busk (ledamöter) 

Evald Fridén, Per Tegsved, (revisorer) Bengt Jonasson (revisorssuppleant)  

Paul Alfons, Christina Ahlquist, Bo Malmquist (valberedning) 

 

Hedersordförande Leif Almö  

Hedersledamot Lasse Johnsson och Bertil Jönsson  

 

Ansvarsposter 

Tommy Theorin ordinarie ombud och Kristin Kringstad suppleant i juryn för Årets förening 

och Årets eldsjäl 

Tommy Theorin och Pehr Malmström ordinarie ombud i Dialoggrupp med fritidsnämnd och 

Kristin Kringstad och Linda Attin suppleanter 

Piotr Rogowski och Kristin Kringstad ordinarie ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp  

Tommy Theorin - juryn för Malmö stads Idrottspris 

Tommy Theorin - juryn för Walk on Fame 

Linda Attin - Malmö mot Diskriminering 

Linda Attin - MISOs hemsida och Facebook 

 

Kontaktman för respektive stadsområde 
Leif Almö och Jonny Neldeborn - Innerstaden 

Bo Malmquist - Väster 

Pehr Malmström - Söder 

Kristin Kringstad och Leif Almö - Öster 

Lasse Twetman och Linda Liljedahl – Norr 
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Personal  

Konsulent, Linda Attin, delad tjänst med MIP  

Konsulent, Ivar Scotte, delad tjänst med MIP 

Konsulenterna är fortsatt anställda av båda organisationerna men Linda Attin arbetar främst 

med MISOs frågor samt Föreningspool Malmö och Ivar Scotte med MIPs frågor samt 

gemensamma utbildningsinsatser.  

  

Föreningspool Malmö  

Föreningspool Malmö har byggt upp ett arbetsteam bestående av Linda Attin 

(verksamhetschef), Anchi Nyström, Dariusz Sozinski, Desirée Merseburg, Per Jervrud, 

Marie-Louise Åstrand, Jolanta Majewska och Ulla Qvartsenklint. 

 

Arbetsgivare 

MISO är medlem 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 2014 har det förts diskussion kring hur framtidens 

föreningsstöd skall se ut. Positiva samtal har förts med politiker och med tjänstemän.  

 

 MISO har tillsammans med MIP genomfört Ledardagen.  

 

 MISOs bokslut är i balans.  

. 

 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 fortsatt sin resa med Föreningspool Malmö och 

utbildningsuppdraget. 

 

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

under 2015 och då framförallt medlemsföreningarna, MIP, HISO och Malmö stads 

fritidsförvaltning och fritidsnämnd.  

 

 

Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation  
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Medlemsföreningar i MISO Malmö 

AIF Barrikaden KFUM Malmö Volley Malmö Frisksportklubb 
Backarnas FF Klagshamns Ryttarförening Malmö Fäktklubb av 1919 
BBK Playmaker Klubben Cyklisten Malmö Kanotklubb 
BK Flagg Korpen Malmö Varmvattengympa HIF Malmö Kappsimningsklubb 
BK Kick Kronprinsens Tennisklubb Malmö Karate-Do Kase Ha Klubb 
BMK Aura KSF Makedonija Malmö Klätterklubb 
Bokskogens Golfklubb KSF Prespa Birlik Malmö Konståkningsklubb 
Boxningsklubben Fox KSF Srbija Malmö Malmö Orienteringsklubb 
Bujin Ju-Jutsu klubb Kulladals Bangolfklubb Malmö Redhawks 
Bunkeflo FF Kulladals Bowlingsällskap Malmö Ridklubb 
Bågskytteklubben Gripen Kulladals FF Malmö Roddklubb 
Båtsällskapet Lagunen Kungliga Automobil Klubben KAK Malmö Rugby Club 
Countrobic Club Linedancers Kvarnby AK Malmö Segelflygklubb 
Cykelklubben Ringen Kvarnby IK Malmö Segelsällskap 
Dahlhems IF Lilla Torg FF Malmö Simsällskap 
Fair Play Tennisklubb Limhamn Bunkeflo 2007 LB07 Malmö Sportdykarklubb 
FBK Balkan Limhamn Griffins Malmö Squash Rackets Club 
FC Möllan Limhamn Hockey Malmö Tigers Wrestling Team 
FC Rosengård 1917 Limhamns Bordtennisklubb Malmö Vattenskidklubb 
FIFH Limhamns Brottarklubb Malmö-Ecco BK 
Fighting Spirit Kickboxningsklubb Limhamns Motorklubb Malmöflickorna 
Fridhems Racket Club Limhamns Simsällskap Malmöskyttarna 
Friluftsgruppen Limhamns Skytteförening MK Tändstiftet 
Frivilliga Motorcykelkåren Lindeborgs FF NK Croatia 
Föreningen Värnet Malmö Malbas Basket Nydala IF 
GAK Enighet Malbas Minibasketbollklubb Oxie Sportklubb 
GF Örnarna Malmö AI Persborgs Motionsklubb 
GK Motus-Salto Malmö Automobilklubb Pistolskytteklubben Elbogen 
Gymnastikföreningen Svea af 1872 Malmö Badmintonklubb Simklubben Ran 
Heleneholms IF Malmö Bangolfklubb Skridskoklubben Skrinnaren 
Heleneholms SK Malmö Basket Idrottsförening Skånes Fallskärmsklubb 
HK Malmö Malmö Beachvolley Club Slottstadens Konståkningsklubb 
Husie IF Malmö Bellevue Tennisklubb Sportdykarklubben Malmö-Triton 
Hyllie IK Malmö BMX Racing Södra Sallerups Ryttarförening 
Idrottsmuseets Vänner Malmö Bouleallians Toigye Taekwondo Hapkido Club 
IF Friskis & Svettis Malmö Malmö Boxing Academy Valby-Västra Klagstorp BK 
IFK Klagshamn Malmö Boxningsklubb Videdals GIF 
IFK Malmö Fotboll Malmö Brännbollsförening Winning Boxing Club 
IFK Malmö Handboll Malmö Budoklubb Youth Skåne Cricket Club-Korpen 
IK Pallas Malmö Budokwai Örestads Ryttaresällskap 
IK Pantern Malmö Burlöv Golfklubb Örestadsgymnasterna 
IK Scania Malmö City FC  
IK Sparta Malmö City Golfklubb  
Kanotföreningen Öresund Malmö Civila Ryttareförening  
KFUK-KFUM Malmö Malmö Crawl & Medley Sällskap  
KFUM Fightzone Malmö Curlingklubb  
KFUM Malmhaug Innebandy Malmö FF  
KFUM Malmö Taekwondoklubb Malmö Floorball Club  

2015-12-31 
 

  


