Verksamhetsplan & Budget 2020–2021
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation är en paraplyorganisation för Malmös
idrottsföreningar som bildades 1974. Arbetet är inriktat på förbättring av föreningsbidragen,
ett integrerat Malmö och utveckling av sportanläggningar och lokaler.
MISO stöder idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap,
Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med samt Rent spel.

MISO - Idrott åt alla

Verksamhetsplan 2020 – 2021

MISOs vardag
MISOs viktigaste uppgift är den dagliga dialogen med medlemsföreningarna, att företräda dessa
i frågor av intresse för dem. MISO har ambitionen att bevaka det som sker i omvärlden och
sprida informationen till sina medlemsföreningar. Förändringar i Föreningsstödet står högt på
dagordningen.
MISO vill öka antal möten med medlemsföreningar i olika sammanhang. Kontinuerlig
information sker genom digitala medlemsbrev, hemsida www.miso.se och Facebook.
En av MISOs huvuduppgifter är att samråda med Fritidsnämnden och fritidsförvaltningen i
aktuella frågor. Vi vill fortsätta att samverka samt vara partner i det återkommande samrådet
gällande föreningsstöd. Vi ser det angeläget att påverka så att föreningsavdelningens budget
gällande allmänna bidrag ökas. Dialoggrupp samt olika referensgrupper är forum för samtalen.
MISO vill medverka till att Malmö stad alltid skall ha landets bästa föreningsstöd.
Anläggningsfrågor och verksamhetsplatser/lokaler är en förutsättning för idrotten. MISO vill föra
en dialog i dessa frågor med alla förvaltningar som har dessa frågor på sitt bord.
MISO vill även bidra till en lösning så stadens evenemang inte krockar med idrottens ordinarie
verksamhet.

MISO arrangerar olika möten där anställda och förtroendevalda i föreningslivet kan mötas och
skapa nätverk samt ta emot allmän information. Att vara en remissinstans är en viktig uppgift
för MISO.
MISO står till förfogande för att medverka gällande programförslag till fritidsförvaltningens
konsulentkonferens och ordförandekonferens samt aktivt deltaga för att bland annat föra talan för
de föreningar som saknar konsulenter.
MISO arbetar för att öka andelen unga inom organisationen, på dess årsmöten och inom
medlemsföreningarnas styrelser.
MISO vet att idrotten är en viktig arena för integration. Vi vill ge nyanlända verktyg att lyckas
och samtidigt låta dem ta plats i idrotten.
MISO medverkar i arbetsmarknadsåtgärder anpassade för föreningslivet samt aktivt påverka
så föreningslivet ges en långsiktig ekonomisk förutsättning att behålla och anställa
personer med samhällsstöd.
MISO arbetar för det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete att kvinnor och män
skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden
och att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell
läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska få vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet.

Låt idrotten synas
MISO gläds åt att Föreningsgalan nu är årligen återkommande och att Malmös SM-vinnare
hyllas av staden på Mästarhyllningen. Arbetet med att få till stånd att Malmö stad återinför
Mästarbidraget fortsätter.
Årligen utser MISO Årets Pegasus samt Årets Idrottskvinna och Lovande tjej. MISO medverkar
i juryarbetet för Årets eldsjäl och Årets förening, Malmö stads Idrottspris samt för Walk of Fame.
MISO ser det positivt att Föreningarnas dag arrangeras årligen på Malmöfestivalen och tar ansvar
för arrangemanget med de ekonomiska förutsättningar som ges.
MISO arbetar för att få fler evenemang till staden och detta genom de nationella och
internationella kontakter föreningslivet har.
MISO samverkar kring föreningsmässan Open Your Eyes på Malmö universitet.
MISO följer och samverkar på olika sätt med RF-SISU Skåne och Malmö Ideella samt lokala och
nationella samorganisationer.

MISOs viktigaste framtidsfrågor
•
•
•
•
•
•

Bevaka föreningsstödet för idrotten i Malmö
Bevara och utveckla nolltaxan
Anläggningsutveckling och anläggningsunderhåll i staden
Mer tid för idrott i skolan
Idrott för alla – med särskilt fokus på integration
Höja kunskapen kring idrottens vikt och betydelse i samhället

Mätbara mål 2020
Höjning av föreningsstödet
• Aktivitetsbidraget för barn och unga höjs med 5 %
• Lokalkostnadsbidraget höjs med 3 %
• Utbildningsbidraget blir kvar samt höjs med 3 %
• Lägerbidraget höjs med 3 %
• En aktivitetsgrupp är godkänd med tre medlemmar

Uppdrag och samverkan
Föreningspool Malmö, är en verksamhet som MISO och Malmö Ideella driver i samverkan med fritidsförvaltningen för att kostnadsfritt ge råd, stärka och stödja Malmös föreningar. Huvudman för verksamheten är MISO som arbetar för att stärka Föreningspool Malmös framtid. Mer att läsa om arbetet finns på
www.foreningspoolmalmo.se
MISOs medlemsföreningar erbjuds delaktighet i verksamheten Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD,
som arbetar för att ge nyanlända möjligheten att involveras i föreningslivet, stärka sina sociala nätverk,
öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Mer information finns på NADs blogg:
http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/
Malmöandan - Överenskommelsen mellan Malmö stad och idéburen sektor har till syfte att fördjupa,
förbättra och förtydliga samverkan för att klara av de utmaningar som Malmö står inför. MISO är en del
av arbetet med strategin för framtiden, med fokus att möjliggöra idrottens delaktighet inom de beslutade
samhällsutmaningarna. Mer att läsa om arbetet finns på www.malmoandan.se

MISO budget 2020 samt preliminär budget 2021
Budget 2020

Utfall 2019

28 000
620 000
3 078 000
0
80 000

27 800
601 000
2 988 000
67 074
80 000

25 600
583 000
2 945 278
162 790
114 471

Summa intäkter

3 806 000

3 763 874

3 831 139

Kostnader
MISO organisationskostnader
MISO personalkostnader
Föreningspool Malmö personalkostnader
Föreningspool Malmö organisationskostnader
Malmöandan

182 500
564 000
2 517 000
480 000
0

177 000
553 000
2 469 000
434 000
67 074

225 812
542 382
2 394 535
521 696
95 716

Summa kostnader

3 743 500

3 700 074

3 780 141

100
0

100
0

0
9

62 600

63 900

50 989

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag Fritidsnämnd
Bidrag Föreningspool Malmö
Malmöandan
Övriga intäkter

Finansiella intäkter/kostnader
Intäkter
Kostnader
Resultat

Prel. budget 2021

Kommentarer:
En årlig uppräkning sker enligt den budgetuppräkning som Fritidsnämnden erhåller
för löne- och prisutveckling (2020 3,1 %).
Föreningsutbildning är från år 2019 en del av Föreningspool Malmö.

