Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Verksamhetsberättelse 2020
Ett verksamhetsår inte likt något i mannaminne och utmaningar i pandemins spår
som har varit både nya och många för oss alla. Om vi drar oss närmre ett år tillbaka
och tecknar februari 2020 så var vi många som delade förhoppningar om att
pandemin skulle vara kortvarig, ja om inte till sommaren så efter sommaren kan
vi nog vara beredda på att dra i gång på allvar igen. Eller var det inte som så att
uttrycket ”då är det som vanligt igen” var det som användes?
Fortfarande dras vi med denna fruktansvärda pandemi och mycket i idrottens värld
har förändrats men föreningarna, dess aktiva och dess medlemmar och inte minst
alla ledare har bjudit till för att också ta sig ann och klara dessa utmaningar.
Idrotten och dess föreningar har haft och har en betydande roll i samhället.
Vi är tacksamma för alla föreningars stora arbete och vill också lyfta fram Malmö
stad och dess Fritidsnämnd och fritidsförvaltning där tjänstemän som politiker
tagit ett stort ansvar och för oss i Malmöidrotten varit en trygg arbetspartner. Vore
lätt att använda ordet samarbetspartner men verkligheten har varit att vi arbetar
hårt och nära tillsammans med varandra.
Tack alla för fint och gediget samarbete och trots de fortsatta orosmoln som hänger
över oss ser vi alla tillsammans fram emot ljusare tider.
Tommy Theorin
Ordförande MISO

MISO – Idrott åt alla

MISOs Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO - får härmed avge sin
berättelse över verksamheten 2020.
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 2020 har MISO verkat för dessa mål genom att på olika sätt bevakat samt arbetat för
idrottsföreningarnas intressen.
MISO har på olika sätt fört dialog med medlemsföreningarna. MISO har tagit del av ett flertal
föreningsärenden och vid ett antal tillfällen stöttat medlemsföreningarna i exempelvis
förhandlingar med Malmö stads förvaltningar. Detta kan ha handlat om utlovade bidrag som ej
betalts ut, fördelning av halltider mm. Konsulenten bistår medlemsföreningarnas olika
projektidéer samt andra praktiska frågor i deras vardag.
MISO har under året arbetat för att bevara nolltaxan samt höja kunskapen kring föreningslivets
betydelse. Malmös föreningar har viljan att ta emot fler medlemmar, men då krävs mer resurser
i form av lokaler och verksamhetsplatser och ekonomiskt långsiktiga rättvisa förutsättningar.
MISO har under året stärkt sitt samarbete med Fotbollsklubbarnas Samorganisation samt med
DHR-Malmö i främst bidrags- och anläggningsfrågor.
Årsmöte
Tanken var att MISO skulle hålla sitt 46:e årsmöte den 20 april men på grund av pandemin blev
årsmöte uppskjutet till den 14 september och hölls då digitalt med 25 personer varav 17 ombud.
Föreningsmöten
MISO har arrangerat föreningsmöten för anställda, förtroendevalda samt
medlemsföreningarnas medlemmar. Årets föreningsmöte har till stor del varit digitala.
• Policy på riktigt – rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier i samverkan med
bland annat MmD
• Medlemsmöten gällande Föreningsstöd 2021
• Möte kring arvodering kontra anställning
• Träffar i samverkan med Föreningsakuten
Föreningsinformation
MISO har bevakat det som skett i omvärlden och spridit denna information. Vår hemsida
www.miso.se har utvecklats mer och mer och är flitigt besökt. Vi hade 17 931 sidvisningar
under 2020. Ett antal nyheter presenteras varje vecka. Direktkoppling finns till Facebook.
MISOs digitala medlemsbrev går ut regelbundet och informerar om MISOs egna arrangemang,
tips på ekonomiskt stöd, öppna arrangemang både i Malmö och utanför stadens gränser. Brevet
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når våra medlemsföreningar och föreningarnas ordförande. MISO har även gjort ett postalt
utskick under året.
MISO har en medlemkatalog över alla medlemsföreningar. Denna revideras regelbundet. Den
finns i tryckt form samt på hemsidan. På MISOs digitala karta presenterar vi våra medlemsföreningar och Malmö stads platser för idrott & fritid: http://bitly.com/misokartan
MISOs utmärkelser
Årets Idrottskvinna
Till Årets Idrottskvinna 2020 valdes Caroline Seger, FC Rosengård.
Pristagaren kommer att hyllas på Föreningsgalan 2021.
Årets Lovande tjej
Till den mest lovande tjej för 2020 valdes Hanna Bennison, FC Rosengård.
Pristagaren kommer att hyllas på Föreningsgalan 2021.
Årets Pegasus
Pegasus priset delades inte ut 2020.
Bidragsfrågor
Detta speciella år har det, vilket vi är tacksamma för, även funnit olika stöd med anledning av
pandemin. MISO har i nära arbete med Fritidsnämnd och fritidsförvaltning haft dialog kring
utformningen av det Coronastödet som beslutades.
MISO har under året deltagit i Fritidsnämndens Dialoggrupp. De stora frågorna i årets dialog
har varit Föreningsstöd: revidering av stödet och förändringar i regelverket 2020/2021. Möten
kring utbildnings- och utvecklingsbidraget har genomförts. Tyvärr konstateras att dess stöd
läggs vilande inför 2021.
MISO har deltagit vid fritidsförvaltningens bidragsinformation.
MISO har spridit information om bidrag genom sitt nyhetsbrev, hemsida och Facebook.
MISO har deltagit i fritidsförvaltningens referensgrupp för att bland annat operativt diskutera
den digitala bidragsrapporteringen.
MISO har spridit information om regionala, nationella samt internationella bidrag och stöd.
MISO har tagit del av utvärderingen Från bidrag till handslag och fört resonemang kring
föreningsstödet Spontan i stan.
Anläggningsfrågor
MISO prioriterar att långsiktigt arbeta med stadsplanering, och då specifikt kring utökning av
föreningslokaler och idrottsplatser i Malmö. MISO bevakar avsättning av medel för underhåll
och drift av befintliga anläggningar. MISO har tillsammans med kommunen diskuterat
anläggningssituationen i vår stad generellt.
MISO har tillskrivit fastighets- och gatukontoret med anledning av dess uppdrag kring
Stadionområdets utveckling och följer denna fråga även utifrån fritidsförvaltningens roll i
ärendet.
Frågan kring lokalbehovsplanen för idrotten i Malmö bevakas.
Fritidsförvaltningen fastställer årligen ett regelverk – Fördelningsprinciper - som anger
fördelningen av träningstider och öppethållande på de anläggningar fritidsförvaltningen
disponerar. MISO har varit med i dialog med fritidsförvaltning gällande detta dokument.
MISO har under året försökt samla föreningar som är verksamma på is. Målet är att samla alla
föreningar och att se till befintliga behov, hur olika verksamheter kommer att utvecklas, hur
mycket istid behövs för nybörjare, breddverksamhet och elit. Inte minst möjligheter att anordna
tävlingar i Malmö, som klassar sig som en evenemangsstad.
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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 bland annat Ung i sommar och Extratjänst till förening.
Integration
LÖKen - en lokal överenskommelse - är ett strategiskt dokument som ska tydliggöra uppdrag,
ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad,
Migrationsverket, Försäkringskassan, Region Skåne (Malmö), Malmö servicekontor
(Skatteverket, Pensionsmyndighet och Försäkringskassan) och den idéburna sektorn. I LÖKen
representerar MISO idrotten. Målet med den lokala överenskommelsen är att underlätta och
påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.
Remissvar och skrivelser
• Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och organisationer
• Förslag på förändringar till Föreningsstöd 2020/2021
• Yttrande över förslag till handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor och
Malmö stad
• Skrivelse med anledning av Fastighets och Gatukontorets uppdrag gällande
Stadionområdet
Arrangemang
Föreningarnas dag - Malmöfestivalen
MISO arrangerar normalt tillsammans med Malmö Ideella och Föreningarnas dag i samband
med Malmö festivalen Gustav Adolfs torg. Arrangemanget ställdes in med hela festivalen.
Det genomfördes en digital lösning tillsammans med Open Your Eyes to Malmö:
www.openyoureyes.se
Föreningsmässa
Open Your Eyes to Malmö har arrangerats den 26 februari samt 22-23 september, den
sistnämnda digitalt. Mässan vänder sig till svenska och internationella studenter samt andra
intresserade och ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att mötas och hitta varandra.
Mässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med MISO, Malmö Ideella,
Studenthälsan, Studentkåren, Malmö stad och Malmö universitet.
Föreningsgala & Mästarhyllning
MISO gläds åt att årets Mästarhyllnings kunde genomföras. Den 25 februari bjöd Malmö stad
in Malmös SM-mästare till rådhuset för att hylla deras insatser under 2019. Mästarna fick
mottaga medaljer med Malmö stads stadsvapen och det serverades en buffé.
Den nu årliga Föreningsgalan skulle avhållas den 8 maj men ställdes in i år.
Utmärkelser där MISO ingår i juryn
Årets Idrottsförening och Årets Eldsjäl
MISO ingår i juryn för dessa priser: Årets Idrottsförening samt Årets förening blev Malbas
BBK och FUB Malmö. Årets Eldsjälar blev Kris Kringstad, Malmö Civila Ryttarförening och
Vivian Johansson, Värnet.
Malmö stads Idrottspris
MISO ingår i juryn som utser Malmö stads Idrottspris som gick till Oskar Rozenberg Hallberg
och Caroline Seger.
Walk of Fame
MISO ingår i juryn som utser Walk of Fame och årets platta gick till Jimmy Björkstrand.
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Samarbete med & Medlem i
RF-SISU Skåne & Riksidrottsförbundet
MISO har följt RF-SISU Skånes och RFs verksamhet och dess nyhetsbrev. MISO har även fört
samtal med RF-SISU Skåne kring samverkan gällande integrationsfrågan.
Malmö mediakanal
MISO är medlem i Malmö mediakanal.
Malmö mot Diskriminering, MmD
MISO har följt Malmö mot Diskriminerings arbete och samverkat i frågor av intresse för
medlemsföreningarna. MISO har även varit medverkande vid framtagandet av dokumentet
Policy på riktigt! som ger tips till föreningar för riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella
trakasserier och repisalier.
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.
World Leisure Organization
MISO har under året varit medlem i World Leisure, en världsomspännande fritidsorganisation.
KC Kompetenscenter
KC Kompetenscenter, en stiftelse som genom kompetensutveckling i idéburen sektor vill skapa
hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö. MISOs medlemsföreningar erbjuds delta på
många av aktiviteterna.
Föreningslokal – Spångatan 11A
MISOs kansli finns på Spångatan 11 A. MISO delar lokalen för dagligverksamheten med
Föreningspool Malmö.

Övrigt
MISO har deltagit vid:
• Idrottsmuseets vänners årsmöte den 4 mars
• Malmö Mediakanals årsmöte den 23 april
• Malmö mot Diskriminerings årsmöte den 2 april
• Sveriges Föreningars årsmöte den 21 mars

Medlemsantalet är 127 föreningar. Nya medlem för året är Ariana FC, Malmö Ice Flyers
Konståkningsklubb, Crime City Rollers samt Malmö Fäktförening Gripen.
Medlemsförteckning följer sist i denna berättelse.
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Uppdrag & Samverkan
Föreningspool Malmö – ett uppdrag
Föreningspool Malmö, är en verksamhet som MISO och Malmö Ideella driver i samverkan
med fritidsförvaltningen för att kostnadsfritt ge råd, stärka och stödja Malmös ideella
föreningar.
Malmö Ideella och MISO har tillsammans med fritidsförvaltningen tecknat ett löpande 3 års
avtal för verksamheten. Huvudman för verksamheten är MISO.
Föreningspoolens hemsida www.foreningspoolmalmo.se länkas i dagsläget via Malmö
stad/fritidsförvaltningen, MISO och Malmö Ideellas hemsida.
På hemsidan finns en dokumentbank där vi lägger upp stöddokument som ska underlätta i
föreningens vardag. De flesta av dokumenten är producerade av föreningspoolen.
En användbar hemsida i verksamheten är MISO och Malmö Ideellas www.forening.se med
528 536 sidvisningar.
Möten med föreningar
De föreningar vi har träffat representerar mångfalden i Malmös föreningsliv. På grund av
rådande pandemi har de flesta möten 2020 genomförts digitalt. Vi får även många
telefonsamtal och mejl.
Vi har haft 206 registrerade rådgivningar. Några leder till korta insatser från föreningspoolen
men i de flesta fall hjälper vi föreningen vid ett antal tillfällen. Det har rört sig om stöd och
hjälp med stadgar, medlemsregister, kommunikation, tips på finansiering, navigering bland
föreningsstöd både generellt och specifikt hos fritidsförvaltningen, scanning av dokument inför
revision och arkivering, bokföringsråd samt frågor kring arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.
Personal från föreningspoolen har lett två årsmöten under 2020.
Bildande av nya föreningar
Många kontaktar oss med frågor kring bildande och ofta bokas ett möte för mer information.
Med sig till mötet har man sina tankar om att bilda sin förening. När föreningen får den hjälp
dom behöver för att få det rätt från början så kan dom lättare komma igång med sin
verksamhet.
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. Vi har konstaterat att behovet av ekonomisk support är stort, ca 60% av
föreningspoolens stöd ges i frågor rörande ekonomi.
Medlemshantering
Föreningspoolen har bland annat hjälpt föreningar med tips att bygga upp ett säkert
medlemsregister samt att skapa rutiner för att uppdatera detta. Föreningarna får tips kring olika
sätt att kommunicera med sina medlemmar.
Digitala årsmöte – ett måste för många föreningar 2020
Föreningspool Malmö påbörjade, i samverkan med KC Kompetenscenter Hjälp med Digitalt
årsmöte under årets slut. Projektet som finansieras av Fritidsnämnden med hjälp av Covid-19
medel kommer fortsätta 2021. Ett digitalt årsmöte kan innebära stora utmaningar och många
föreningar behöver hjälp med förberedelser och tekniska frågor.
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Föreningsutbildning
Utbildningsinsatsen som genomförs på uppdrag av fritidsförvaltningen är ett viktigt och
nödvändigt komplement till föreningspoolens verksamhet. En bit in på 2020 stod vi inför en
stor utmaning på grund av Covid-19 och vi har fått anpassa oss till rådande restriktioner.
Utbildningar har fått ställas in och ställas om. Under hösten genomfördes utbildningar med
begränsat deltagantal för att under årets sista månader blivit helt digitala. En utmaning har varit
att kvalitetssäkra våra utbildningar. Vi är stolta över att vi lyckats erbjuda utbildning till de
föreningar som önskat och som haft behov av att gå en utbildning och vi är stolta över att
utvärderingarna varit mycket positiva.
Totalt under 2020 har 144 personer från 51 olika föreningar deltagit i utbildningsverksamheten. Det har arrangerats 24 kurstillfällen för styrelser, förtroendevalda och
intresserade enligt avtal med fritidsförvaltningen.
Föreningspoolens personal
I dag har föreningspoolen en bemanning bestående av: verksamhetschef anställd med stöd från
fritidsnämnden på 50%, en informatör på 50% med arbetsmarknadsstöd samt 6 tjänster
motsvarande 4,5 heltidstjänster med olika former av arbetsmarknadsstöd. Av de fem
heltidstjänsterna arbetar 2,5 person med ekonomi. Internutbildning har skett löpande under året.

NAD Malmö – en samverkan
Nätverk - Aktivitet - Delaktighet
Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD är sedan starten 2013 utformad för att vara en pusselbit i
ett samverkande system för nyanlända personer. Metoden är ett av flera verktyg som behövs för
att skapa samverkan mellan det idéburna och det offentliga i frågor som rör nyanlända.
Aktivitet i föreningsliv och folkbildning stärker deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden
genom en utveckling av nätverk, hälsa eller språk – och ibland allt det tillsammans. Grunden
för samtliga aktiviteter är att deltagaren är där frivilligt. Ett stort arbete längs ner på att matcha
deltagare med en lämplig aktivitet.
Under våren har NAD Malmö ansvarat för arrangerandet av ett Välkommen till Skåne. De
övriga utsatta aktiviteterna blev inställda.
NAD Matchning
Trots pandemin har NAD Malmö, tillsammans med offentliga verksamheter, lyckats matcha 74
personer till aktiviteter i olika idéburna verksamheter. Övervägande antal deltagare har varit
kvinnor, vilket inte är överraskande eftersom kvinnor i etableringen under en tid varit svårare
att lösa bra aktiviteter till som matchar deras behov. Aktiviteterna har pågått 2-3 timmar i
veckan och har bestått av både fysiska träffar och digitala aktiviteter.
NAD Info
Erbjuder information om föreningslivet genom verktyget ”Integration i Förening”.

Engagemang i Malmö – en samverkan
I juni blev Malmö ett projekt rikare genom Engagemang i Malmö, en §37a-ansökan, som är en
samverkan mellan fritidsförvaltningen, Malmö Ideella och MISO. Projektet är på 2 år och
vänder sig till nyanlända och arbetar utifrån verktyget Integration i Förening. Syftet med
projektet är att genom att få ta del av information om föreningslivet och även få möjlighet att
lotsas till en idéburen verksamhet, så kan introduktionen och integrationen för nyanlända
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personer i det svenska samhället underlättas. Att vara en del av en förening kan göra att
individens språk förbättras och att hälsan förstärks, samt ge ett bredare nätverk.
Insatsen syftar också till att utveckla nya samverkansmetoder med Malmö stads olika
förvaltningar. Detta för att öka engagemanget i föreningslivet för nyanlända personer och deras
barn samt att ge dessa möjlighet att bygga ett större nätverk.
Under hösten har 10 informationstillfällen genomförts i Engagemang i Malmö med hjälp av
verktyget Integration i Förening för 85 personer (50 kvinnor och 35 män)
Precis innan julledigheten genomfördes också en första digital föreningsmässa för ca 20-25
intresserade personer. Vid mässan deltog 9 föreningar.

Överenskommelsen/Malmöandan – en samverkan
Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad, och att vi tillsammans ska klara de
utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans.
År 2014 inleddes samverkansprocessen mellan stad och idéburen sektor. Överenskommelsen
antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för
samverkan. Sedan 2019 har verksamheten en samordnare från varje part. Under
verksamhetsåret har Tom Roodro varit stadens samordnare och Ivar Scotte har varit
samordnare för idéburen sektor.
I styrgruppen för verksamheten och i ledningsgruppen för samordningen har den ideella sektorn
varit representerad av MISO och Malmö Ideella.
Utifrån tidigare erfarenheter beslutades att 2020 göra ett omtag för att effektivare driva
verksamheten framåt. En ny samarbetsplan 2021-2026 var på bred remissrunda under hösten.
Mer att läsa om arbetet finns på www.malmoandan.se

Föreningsakuten – en samverkan
Projektet startade i juni 2020 och var en samverkan mellan Malmö Ideella och MISO med stöd
från MKBfastighet. Syftet har varit att fånga upp föreningarnas behov i Malmö samt
gemensamt och med andra aktörer lösa problem och utmaningar som föreningarna har, särskilt
under den pågående coronakrisen.
Föreningsakuten erbjöd mötesplatser, stöd och rådgivning, kurser och kompetensutveckling
samt digitala resurser och hade sin bas på Nobelvägen 21 i Malmö.
Projektet avslutades den 31 december 2020.

7

Förtroendevalda & Anställda
Styrelsen
Styrelsen har hållit 8 sammanträden.
MISO och Malmö Ideella har haft ett gemensamt VU (SAM VU) som främst behandlar
personalfrågor, samt gemensamma uppdrag och samverkan. SAM VU har sammanträtt två
gånger under året. MISOs VU har sammanträtt en gång under året.
MISOs förtroendevalda
Tommy Theorin (ordförande, SAM VU samt VU)
Kristin Kringstad (v. ordförande samt VU)
Pehr Malmström (avliden den 28 september)
Sören Busk (kassör)
Linda Liljedahl (sekreterare)
Katarina Olsson, Johan Gustavsson, Johnny Neldeborn och Lena Videkull (ledamöter)
Evald Fridén, Per Tegsved (revisorer), Niklas Andersson (revisorssuppleant)
Paul Alfons, Bertil Sjödin, Lars Twetman (valberedning)
Leif Almö (hedersordförande)
Lasse Johnsson och Bertil Jönsson (hedersledamot)
Ansvarsposter
MISOs grupp för anläggning & lokalfrågor
Lena Videkull (ansvarig), Sören Busk, Linda Liljedahl, Johan Gustavsson, Johnny Neldeborn
och Tommy Theorin.
MISOs grupp för bidrag & stöd
Kristin Kringstad (ansvarig), Katarina Olsson och Johan Gustavsson. Adjungerade till gruppen
är representanter från Fotbollsklubbarnas Samorganisation och DHR-Malmö.
Malmö stads Idrottspris
Har delats ut sedan 1980 till “därav förtjänt idrottsutövare”. Tommy Theorin är ombud i juryn.
Walk of Fame
Personliga plattor placerade på Stadiontorget i Malmö för att hedra Malmöidrottare som haft
stora idrottsliga framgångar genom tiderna.
Tommy Theorin och Lena Videkull är ombud i juryn.
Årets förening och årets eldsjäl
Priserna går till två föreningar, en idrottsförening och en övrig ideell förening, samt två ideella
ledare, som gjort speciella insatser för föreningar i Malmö.
Kristin Kringstad och Sören Busk är ordinarie ombud i juryn och att Linda Liljedahl suppleant.
Dialoggrupp med Fritidsnämnd
Tommy Theorin och Lena Videkull är ordinarie ombud och Linda Liljedahl och Johan
Gustavsson är suppleanter.
Referensgrupp med fritidsförvaltningen
Kris Kringstad och Piotr Rogowski är ombud.
Ledningsgrupp för Malmöandan
Tommy Theorin, Katarina Olsson samt Linda Attin är ombud.
Styrgrupp Föreningspool Malmö
Tommy Theorin är ombud och Katarina Olsson är suppleant.
LÖK – Lokal överenskommelse för integration
Linda Attin är ombud.
Styrgrupp Malmö stads Föreningsgala
Linda Attin är ombud.
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Styrgrupp Engagemang i Malmö
Linda Attin är ombud.
CTC referensgrupp
Linda Attin är ombud och Johan Gustavsson är suppleant.
Personal
Konsulent, Linda Attin 50% tjänst, Kommunikatör, Ulla Qvartsenklint 50%.
Föreningspool Malmö
Föreningspool Malmö har byggt upp ett arbetsteam bestående av: Linda Attin
(verksamhetschef 50%), Dariusz Sozinski, Jolanta Majewska och Kristina Linde 100%, Anchi
Nyström 75%, Per Jervrud, Desirée Merseburg och Ulla Qvartsenklint 50%.
Arbetsgivare
MISO är medlem i IDEA – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.

Slutord
MISO har under verksamhetsåret genomfört en rad olika insatser och vi vill här lyfta några:
•

MISOs arbete med två prioriterade områden, Anläggning för Idrott och Bidrag. Inom
vart område finns en arbetsgrupp utsedd av styrelsen.

•

MISO har i nära arbete med Fritidsnämnd och fritidsförvaltning arbetat med den
praktiska hanteringen av Covid-19 rekommendationer/bestämmelser samt med
utformningen av det Coronastödet som beslutades.

•

MISO har under året fört många positiva samtal med politiker och med tjänstemän.

•

MISO har under året arbetat för att bevara och utveckla Malmö stads föreningsstöd
tillsammans med DHR-Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation.

•

MISO har genom Malmöandan aktivt arbetat för hela Malmös föreningsliv.

MISO framför sitt tack till alla dem som medverkat i och bidragit till vår verksamhet under
2020 och då framför allt medlemsföreningarna, samorganisationer och Malmö stads
fritidsförvaltning och Fritidsnämnd.
MISO förlorade under året sin uppskattade styrelseledamot Pehr Malmström. Pehr var
en sann föreningsmänniska med stort hjärta och en otrolig förmåga att se till hela
föreningslivet.
Pehr var ekonomiskt ansvarig i styrelsen och drivande i bland annat ”Malmöandan”. Pehrs
kunskap om idrotten och idrottens organisation i stort, gjorde hans kunskap ovärderlig som
kommer att saknas. Då Pehr besökte MISOs kansli såg han till alla anställda och hans glada
skratt finns kvar i kansliets väggar.
Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
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Medlemsföreningar i MISO
2020-12-31
Aktiv Ungdom Malmö
Ariana FC
Art of Roll IF
Backarnas FF
BBK Playmaker
BK Flagg
BMK Aura
Bokskogens Golfklubb
Boxningsklubben Fox
Bunkeflo FF
Bågskytteklubben Gripen
Båtsällskapet Lagunen i Malmö
Cheer Infinity Athletics
Countrobic Club Lindansers Malmö
Crime City Rollers
Fair Play Sportklubb
Fair Play Tennisklubb
FBK Balkan
FC Möllan
FC Rosengård
FIFH Malmö
Fighting Spirit Kickboxningsklubb
Fridhems Racket Club
Frivilliga Motorcykelkåren
Föreningen Värnet Malmö
GAK Enighet
GF Örnarna
GK Motus-Salto
Gymnastikförening Svea af 1872
Heleneholms IF
Heleneholms SK
HK Malmö
Husie IF
Hyllie IK
Idrottsmuseets Vänner
IF Friskis & Svettis Malmö
IF Malmö Redhawks
IFK Klagshamn
IFK Malmö Fotboll
IFK Malmö Handboll
IK Pallas
IK Pantern
IK Scania

IK Sparta
Kanotföreningen Öresund
KFUM Fightzone
KFUM Malmö
Klagshamns Ryttarförening
Klubben Cyklisten
Korpen Malmö
Kronprinsens Tennisklubb
KSF Makedonija
KSF Prespa Birlik
KSF Srbija - Malmö
Kulladals Bangolfklubb
Kulladals Bowlingsällskap
Kulladals FF
Kungliga Automobil Klubben KAK
Kvarnby AK
Kvarnby IK
LB07 - IF Limhamn Bunkeflo
Lilla Torg FF
Limhamn Griffins Sportklubb
Limhamn Hockey
Limhamns BK
Limhamns Bordtennisklubb
Limhamns Motorklubb
Limhamns Skytteförening
Lindeborgs FF 1948
MAI Malmö Allmänna Idrottsklubb
Malbas Basket
Malmhaug IBF
Malmö Automobilklubb
Malmö Badmintonklubb
Malmö Bangolfklubb
Malmö Beachvolley Club
Malmö BMX Racing
Malmö Bouleallians
Malmö Boxningsklubb
Malmö Budoklubb
Malmö Budokwai
Malmö Burlöv Golfklubb
Malmö City FC
Malmö Civila Ryttareförening
Malmö Crawl & Medley Sällskap
Malmö Curlingklubb
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Malmö E-SPORT
Malmö FF
Malmö Floorball Club
Malmö Frisksportklubb
Malmö Fäktförening Gripen
Malmö Fäktklubb av 1919
Malmö Ice Flyers
Malmö Kanotklubb
Malmö Kappsimningsklubb
Malmö Karate-Do Kase Ha Klubb
Malmö Klätterklubb
Malmö Konståkningsklubb
Malmö Orienteringsklubb
Malmö Ridklubb
Malmö Roddklubb
Malmö Rugby Club
Malmö Segelsällskap
Malmö Sport IF
Malmö Sportdykarklubb
Malmö Taekwondoklubb
Malmö Tennisklubb
Malmö Vattenskidklubb
Malmö Volleybollklubb
Malmöflickorna
Minimalbas BBK
Motorklubben Tändstiftet
NK Croatia
Oxie Sportklubb
Persborgs Motionsklubb
Pistolskytteklubben Elbogen
Simklubben Ran
Skridskoklubben Skrinnaren
Skånes Fallskärmsklubb
Slottsstadens Konståkningsklubb
Sportdykarklubben Malmö-Triton
Södra Sallerups Ryttarförening
Toigye Taekwondo Club
Videdals GIF
Winning Boxing Club
Örestads Ryttaresällskap
Örestadsgymnasterna

