
 
 
 
 
 

 

MISO Spångatan 11 A     211 44  Malmö             info@miso.se           www.miso.se          Org.nr: 846001-9824 

 

 
Remiss 
Förslag på förändringar till Föreningsstöd 2018  

 

Inledning 

MISO har att yttra sig över förslag på förändringar till Föreningsstöd 2018. Med anledning av 

att underlaget var oss tillhanda den18 september och med svarsdatum den 13 oktober har det 

ej givits tid till att genomföra fysiska möten med våra medlemsföreningar. MISO valde att 

brevledes tillfråga medlemsföreningarna deras ställningstagande till föreslagna förändringar 

om närvarorapportering. Även inkomna kommentarer sammanfattas i vårt svar nedan. 

Gällande närvarorapporteringen har MISO fått följande svar: 

  7 föreningar önskar 6 rapporteringstillfällen (två tillfällen för periodrapportering kvarstår 

utöver). 

  40 föreningar önskar behålla 4 rapporteringstillfällen (två tillfällen för periodrapportering 

kvarstår utöver). 

Fria kommentarer: 

 Det fanns inga krockar förr. Återgå till papper. 

 Flera föreningar önskar att man ytterligare minskar antal rapporteringstillfällen.  

 Ingen redovisning i juli, detta för att både förtroendevalda och anställda ska få möjlighet till         

en sammanhängande sommarsemester och slippa redovisa mitt i sommaren. 

 Att rapporteringstillfällen ökat har inte minskat antal krockar. 

 Ytterligare rapporteringstillfällen kan vara accepterat om utbetalning av bidraget sker efter 

vart rapporteringstillfälle. 

Från MISOs sida konstateras, tillsammans med en stor del av våra medlemsföreningar, att 

antal närvarorapporteringstillfällen absolut inte ska utökas. 

Lokalkostnadsbidraget  

MISO uppskattar att delar av det förslag som presenterades i september drogs tillbaka och 

deltar gärna i framtida diskussioner gällande bidraget, då i en för denna fråga tillsatt 

referensgrupp. 

Avslutningsvis 

Vi har självklart inget att erinra när förtydliganden i regelverket görs. Tydliggörandet 

gällande åldersintervall är bra. 

Gällande bidragsbelopp riktat mot flickor ser MISO fram emot att ta del av den juridiska 

bedömningen av frågan. MISO deltar gärna vid samtal/möte där frågan att öka antal 

deltagartillfällen för flickor diskuteras. MISO tror inte enbart att öka bidragsbeloppet räcker 

för att nå det önskade resultatet. 

Malmö den 11 oktober 2017 

Ordförande 

Tommy Theorin 


