
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsrapport 2021 

i samverkan mellan  
 

 
  

År 2021 blev, på grund av pandemin, ett år som åter varit kämpigt för 

hela samhället och inte minst för Malmös föreningsliv. Utmaningarna 

har varit stora och många och vi fick gång på gång anpassa oss efter 

rådande restriktioner.  

Året kan beskrivas lite som en berg och dalbana med tung vår och 

sedan lättnad på restriktioner, för att i slutet av året igen drabbas av 

en ökad smittspridning med därpå följande restriktioner. 

 

De annars så fantastiska fysiska föreningsmötena förblev till största 

del digitala. Utbildningar har fått ställas in och ställas om. Under hösten 

kunde utbildningar genomföras fysiskt med något begränsat 

deltagarantal. 

  

Personalen i Föreningspool Malmö är stolta över att ha lyckats möta 

och lösa föreningarnas frågor och behov. Vi är även stolta över att vi 

lyckats erbjuda utbildning till de föreningar som önskat och som haft 

behov av att gå en utbildning. 

 

Tack alla för ett gediget samarbete och stort tålamod! 

 

Linda Attin 

Verksamhetschef  

 



 

Innehåll 

 

Föreningspool Malmö ……………………………………………………………… 1 

Verksamhetsåret 2021 ……………………………………………………………. 2 

• Föreningar …………………………………………………………………………. 3 

• Digitala årsmöte – ett måste för många föreningar 2021 …… 4 

• Föreningar i bildningsfas ……………………………………………………. 5 

• Ekonomi …………………………………………………………………………….. 5 

• Löneservice ………………………………………………………………………… 6 

• Kommunikation ………………………………………………………………….. 6 

• Administration …………………………………………………………………… 6 

• Statistik ……………………………………………………………………………… 6 

• Åtgärdsplaner för föreningar ……………………………………………… 7 

Föreningsutbildning …………………………………………………………………. 7 

Föreningspoolens personal ……………………………………………………… 8 

Framtiden ……………………………………………………………………………….. 8 

Perioden 2013-07-01 – 2014-08-26 …………………………………………. 10 

Perioden 2014-08-27 – 2020-12-31 …………………………………………. 10 

Föreningar 2013-07-01 – 2021-12-31 ………………………………………. 11 

Hjälp och stöd till föreningar 2013-07-01 – 2021-12-31 …………… 15 

Bilaga – Exempel på nyhetsbrev  

  

(*) 

 
 
 

 

  

* I dokumentet finns siffror inom parentes – dessa avser 2020  

 

 



Föreningspoolen VERKSAMHETSRAPPORT 2021  1 

 
 
 
 
 
Föreningspool Malmö 
 

Föreningspool Malmö är en verksamhet som MISO, Malmö Idrottsföreningars 

Samorganisation och Malmö Ideella driver i samverkan med fritidsförvaltningen 

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

 

Fördelar med föreningspoolen 

Föreningspoolen är ett komplement till MISO och Malmö Ideellas ordinarie verksamhet som 

riktar sig till föreningslivet mer generellt. Genom föreningspoolen har det getts möjlighet att 

gå in på ett djupare och mer specifikt sätt speciellt till föreningen som saknar ett nationellt 

förbund att stötta sig på i dess administrativa vardag. Är de förtroendevalda i en förening 

trygga i sin roll och arbetsuppgifter blir det förhoppningsvis mer tid och energi till 

föreningsaktiviteter. 

 

Föreningspoolens värde för föreningarna 

▪ Vår kunskap behövs ute bland föreningarna 

▪ Vi gör skillnad för alla föreningar vi möter  

▪ Vårt stöd kan förhindra ekonomiska problem i framtiden då vi kan hjälpa till med 
redovisning, medlemsregistrering med mera 

▪ Genom att vi stöttar föreningar med att bli arbetsgivare så skapas möjlighet för 
föreningar att bedriva bland annat lovverksamhet 

▪ Vårt stöd synliggör föreningar genom hjälp med kommunikation 

▪ Vi hjälper föreningarna att växa på deras villkor 

 
 

Föreningspoolens värde för Malmöbor 

▪ Vi hjälper engagerade Malmöbor som vill bilda en förening för att förverkliga sin idé. 

Att bilda en förening ger en inblick i en demokratisk process och därigenom vårt 

samhälle. Vi stödjer föreningslivet – en arena där man själv kan utvecklas, skapa nya 

kontakter och få vänner för livet. 
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Föreningspoolens sociala ansvar 

▪ Föreningspoolen tar ett socialt ansvar genom att skapa en trygg arbetsplats för 

personer med olika arbetsbegränsningar. Individer med lönebidrag eller annan 

bidragsform ges möjlighet att arbeta inom föreningslivet. 

 

 

Föreningspoolens kansli 
 
Spångatan 11 A, 211 44 Malmö 

www.foreningspoolmalmo.se 

info@foreningspoolmalmo.se 

 

Verksamhetsåret 2021 

Det viktigaste i Föreningspool Malmö är normalt de personliga mötena med 

föreningsrepresentanter från befintliga föreningar samt med Malmöbor med en idé om att 

bilda en ideell förening. 

Större delen av året har vi fått möta föreningar i digitala möte, via mejl eller telefon. 
 

Information om föreningspoolen har gått ut i Föreningsnytt, i MISO och Malmö Ideellas 

nyhetsbrev samt vid informationsmöten. Vi har skickat ut tre nyhetsbrev under 2021 varav 

ett biläggs. En stor del av både föreningar och privatpersoner hänvisas till oss av personal på 

föreningsavdelningen på fritidsförvaltningen. Föreningspoolens verksamhet sprids även via 

”mun mot mun” metoden. ”Min kompis berättade om er”. 

 

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. Våra dokument revideras årligen.  

I verksamheten använder vi material som till exempel Bilda förening, Dags för Stadgar och 

Dags för möte. Vi har producerat Dags för ekonomi, Förtroendevald i förening, Valberedning 

i en ideell förening samt andra dokument med tips inom olika områden. 

 

Nya dokument 2021 

• Vi har producerat ett antal dokument som stöd för det digitala mötet. 

• Skapa er egen karta i Google Maps, en guide över hur ni på ett enkelt sätt visar er 

verksamhet eller ett arrangemang på en egen karta.  

• Dags för årsmöte har kompletterats med tips att tänka på vid ett digitalt årsmöte. 

• Tips för att skriva en motion. 

 

https://foreningspoolmalmo.se/
mailto:info@foreningspoolmalmo.se
https://foreningspoolmalmo.se/
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På hemsidan har vi skapat en verktygslåda med tips på gratis digitala verktyg för att arbeta 

online i föreningen. Det finns tips för att samarbeta online genom att arbeta, lagra och dela 

filer, skapa enkäter, skapa nyhetsbrev, designverktyg och digitala möte. 

 

Material och manualer som redan finns och som producerats under resans gång utgör en 

kunskapsbank till glädje för alla. Även detta är utan kostnad för föreningar.  

 

Information gällande våra föreningsutbildningar finns på hemsidan. Vår mest använda 

hemsida i verksamheten är ”vår egen” www.forening.se 

 

Besöksstatistik för våra mest använda hemsidor under tiden 1 jan – 31 dec 2021 
 
Totala sidvisningar: 
 
  2021 2020 

foreningspoolmalmo.se  10 003 8 444 

forening.se  451 231 528 536 

 

Styrgruppen för Föreningspool Malmö består av representanter från fritidsförvaltningen, 

MISO och Malmö Ideella samt föreningspoolens verksamhetschef. Styrgruppen träffas 

ungefär 4 gånger per år.  

Glädjande nog har Föreningspool Malmö uppmärksammats runt om i landet och vi får frågor 

om vår verksamhet från olika håll, både av företrädare från offentliga förvaltningar och från 

idéburen sektor. 

 

Föreningar  

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

telefonsamtal och mejl. Några frågor löses direkt, andra kräver återkommande 

korrespondens och vissa av dessa resulterar i ett möte.  

Det har ett antal gånger uppkommit situationer då föreningar önskar hjälp men då 

personalen bedömt att insatsen hade inneburit att vi går in och ”tar makten” i föreningen 

eller i ett beslut. I de fallen har vi antingen avböjt eller sett till att omdefiniera deras önskan 

om hjälp så att det faller inom vårt uppdrag – rådgiva, stärka och stödja. 

Många kontaktar föreningspoolen och vi har registrerat 83 (83) föreningar där många lett till 

både fysiska och digitala möte.  

Vi har även mött 88 (51) föreningar i samband med föreningsutbildningarna.  

 

Poolen har även mött 54 (41) nya föreningar. Några möten leder till korta insatser från 

föreningspoolen men ofta träffar vi föreningen flera gånger. 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. 

http://www.forening.se/
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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 drabbats av ett vardagsproblem. Problemet kan till 

exempel vara tolkning av stadgarna. 

 

För föreningsrepresentanter som inte är uppväxta och skolade i vad man ibland benämner 

som svensk demokrati/byråkrati krävs det ibland fler möten för att förklara systemet, till 

exempel när föreningarna ska flyttas upp i nivåer inom ramen för fritidsförvaltningens stöd 

eller blivit uttagna för granskning. När man tydliggör att föreningsstöd skapas av 

skattemedel så blir det vanligtvis förståelse för både kontroll och behov av likabehandling. 

 

 

Digitala årsmöte – ett måste för många föreningar 2021 

Föreningspool Malmö påbörjade, i samverkan med KC Kompetenscenter, Hjälp med Digitalt 

årsmöte under 2020. Projektet som finansieras av Fritidsnämnden med hjälp av Covid-19 

medel fortsatte 2021. Ett digitalt årsmöte kan innebära stora utmaningar och många 

föreningar behöver hjälp med förberedelser och tekniska frågor, vilket vi erbjöd. 

 

Vi har skapat dokumentet - Att delta i ett Zoom-möte - En guide så att man på ett enkelt sätt 

kan koppla upp sig och använda verktyget. Dokumentet har haft stor spridning. 

 

 

Genomförda digitala årsmöten under 2021 
 

Antal genomförda årsmöten 
 

26 (2 extra årsmöte) 

Antal föreningar 
 

24 
 

 
Idrott 11 

 

 
Paraplyorganisationer 5 

 

 
Sociala 2 

 

 
Intresseföreningar 4 

 

 
Kultur 2 

 

Antal deltagare 
 

655 
 

Flest antal deltagare vid ett enskilt möte 
 

70 
 

Minsta antal deltagare vid ett enskilt möte 
 

7 
 

Genomsnitt antal deltagare per möte 
 

25 
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Föreningar i bildningsfas 

Många kontaktar oss med frågor kring bildande. Många av dessa bokar möte för mer 

information. Med sig till mötet har man tankar om att bilda sin förening. Tillsammans har vi 

börjat en resa som tar tid och där det självklart finns en otålighet. Föreningspoolens material 

Att bilda en ideell förening är ett välanvänt redskap i bildandeprocessen. Det har under 2021 

varit 23 (5) som sökt stöd för att bilda en förening, en ökning som är glädjande under en 

pandemi.  

Normalt behövs två möten samt några timmars stöd från föreningspoolens personal via mejl 

och telefon. Vi stödjer dem i deras arbetet så de får fungerande stadgar. Vi ger exempel på 

dagordning vid bildandemötet samt vid det första styrelsemötet/konstituerandemötet. 

Föreningar i bildningsfasen kan även få hjälp med att göra en årsplanering.  

Andra har kommit lite längre och är i gång med att skriva stadgar och planerar för ett 

bildandemöte. Vi tycker det är bra om det är en grupp som arbetar med frågan då detta 

skapar en trygghet i en nybildad förening. En förening ska inte vara ett enmansarbete.  

Vi har under året förbättrat vårt dokument Dags för stadgar med tydligare mall för att det 

ska bli lättare för föreningen att arbeta med sina stadgar. 

Några få av de som kontaktar oss inser att en ideell förening inte passar deras idé. Då lotsar 

vi dem vidare till organisationer som arbetar med rätt associationsform för deras idé.  

 

Ekonomi 

Vi har kunskap om många bokföringsprogram och ger förslag på olika program till 

föreningar. Vilket program som kan vara lämpligt beror på föreningens storlek och struktur. 

Stöd har getts kring hur man deklarerar sin förening och vi har gett råd gällande 

bokföringsarbetet. Det har varit både den lilla och den stora föreningen som har vänt sig till 

oss. Supporten gällande föreningarnas medlemshantering/register hänger ofta ihop med 

den ekonomiska redovisningen. Föreningspoolen erbjuder även individuellt stöd som kan 

röra löpande bokföring, hjälp med skattekonto mm. 

I dagsläget har föreningspoolen uppdrag att sköta en förenings löpande bokföring. Detta är 

en del av fortbildningen för poolens anställda. 

 

 

 

 
 
 
 

” 
” 

Tack för er stora hjälp med vår bokföring och bokslut, jag har lärt mig mycket 

av er. 

 -  Hua Ding Chinese-Swedish Cultural Association 
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Löneservice 

Föreningspoolen stöttar föreningar som har fått bidrag till lovaktiviteter. Stödet har främst 

bestått av support för att räkna ut ledarlön, hur föreningen blir arbetsgivare samt erhåller 

skattekonto med deklarationsombud. 

 

 
Kommunikation  

En förenings viktigaste tillgång är dess medlemmar. Vi hjälper föreningar med struktur kring 

medlemsregister. 

Kommunikation är viktig för att en medlem ska känna tillhörighet och gemenskap med sin 

förening. Vi hjälper till med tips och guidar bland de olika programvaror där tjänster för 

detta finns. Vi kan även hjälpa till med att ta fram en kommunikationsplan, enklare 

trycksaker samt ge tips på hur man marknadsför sin förening och sina arrangemang. 

Föreningspoolen hjälper även till med bildhantering, skapa PDF-filer och enklare 

datorhantering.  

 
Administration 

För att underlätta för föreningarna i deras administration erbjuder föreningspoolen hjälp 

med exempelvis dokumenthantering, skanning, medlemshantering, register samt enkel 

datasupport. Vi utbildar föreningarna i hur de bör skriva de grundläggande 

föreningsdokumenten såsom protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser mm. Det är inte 

helt ovanligt att föreningar får kalla till ett extra årsmöte för att allt ska bli rätt. 

 
Statistik 

 

Registrerade rådgivningar 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013–2014 

221 206 264 227 235 285 142 145 

 

Hjälp och stöd till föreningar 2021 % 

Ekonomi 47 

Stadgar och möte 19 

Administration 21  

Nybildning av förening 13 
  

Totalt: 100 
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Åtgärdsplaner för föreningar 
 

Det finns några föreningar som behöver stöd då de inte klarar av att leverera det som 

fritidsförvaltningen kräver. Detta kan gälla stadgar, protokoll eller redovisning av ekonomi. 

Föreningar som blivit granskade och kontaktar föreningspoolen erbjuds först ett möte där vi 

ser vilket behov av stöd och utbildning föreningen kommer att behöva. Vi tar därefter fram 

en åtgärdsplan tillsammans med föreningen. Vi vill göra detta utan att föreningen tappar 

glädje eller sitt engagemang. Det är viktigt att föreningen ser föreningspoolens hjälp och 

stöd positivt och får en möjlighet att fortsätta sin verksamhet. 

 

Föreningsutbildning 

Utbildningsinsatsen som MISO och Malmö Ideella genomför på uppdrag av 

fritidsförvaltningen är en viktigt och nödvändig del av föreningspoolen. MISO och Malmö 

Ideella vill genom föreningsutbildningarna bidra till kompetenshöjning i Malmös föreningsliv 

samt genom utbildningarna ta ansvar för och erbjuda två grundutbildningar för 

förtroendevalda och ledare för att skapa trygghet i deras vardag. Personal från 

föreningspoolen finns närvarande vid utbildningstillfällena för att fånga upp föreningarnas 

behov av stöd samt knyta en personlig kontakt. 

 

För föreningsrepresentanter med lång föreningserfarenhet och med stor föreningskunskap 

så går det att ansöka om att få validera sina kunskaper med ett skriftligt prov. Detta gäller i 

styrelsekunskap grund och styrelsekunskap avancerad. 

 

Under våren genomförde vi alla 26 utbildningarna digitalt. Under hösten genomfördes 23 

kurstillfällen varav 16 fysiska och 7 digitala.  

 

Under hösten genomförde Föreningspool Malmö i samverkan med KC Kompetenscenter två 

utbildningar som finansierades av Covid-19 medel. En som riktade sig till valberedningen och 

en som riktade sig till ordförande i en idéburen organisation som ville utveckla sitt idéburna 

ledarskap tillsammans med andra. 

  

Största utmaningen var återigen att hitta former för att kvalitetssäkra våra digitala 

utbildningar med de kunskapskrav som ställs efter genomgången utbildning. Vi såg över och 

uppdaterade vårt kursmaterial. Praktisk bokföring har genomförts digitalt för en förening åt 

gången då föreningarna behöver anpassad hjälp då det är svårare att lära ut praktiska 

moment digitalt. Styrelsekunskap avancerad togs bort av Fritidsnämnden som en 

obligatorisk utbildning. 

 

Alla föreningar har fått de utbildningarna som de behövt under året. Vi känner oss stolta 

över att ha genomfört ännu ett år med bra utbildningar trots pandemin.  
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Totalt under 2021 har 49 (24) utbildningstillfällen varav 16 var fysiska och 33 digitala 

genomförts enligt avtal med fritidsförvaltningen med 256 (144) personer från 88 (51) olika 

föreningar. 65 deltagare deltog på fysiska utbildningar och 191 på digitala utbildningar. 

 

 

 

 
 
 

Föreningspoolens personal 

En anställning föregås oftast av någon form av arbetsträning, denna är självklart lika viktig 

för både verksamheten och för individen. Dialogen med arbetsförmedlingen är viktig. Det 

vore önskvärt med ett branschråd för vår sektor gentemot arbetsförmedlingen. 

Föreningspoolens personalstyrka har drabbats hårt av pandemin. I år har speciellt våra 
tekniska kunskaper ökat.  Poolens personal har fått lära sig nya saker och vuxit med 
uppgiften.  
 

Föreningspoolen har följande bemanning: 

▪ 50 % verksamhetschef med stöd från fritidsnämnden 

▪ 50 % med inriktning kommunikation genom lönebidrag  

▪ 50 % med inriktning layout och medlemsvård genom lönebidrag  

▪ 50 % med inriktning ekonomi/redovisning genom lönebidrag  

▪ 50 % med inriktning föreningsadministration genom lönebidrag  

▪ 100 % med inriktning ekonomi/redovisning genom lönebidrag  

▪ 100 % med inriktning ekonomi/redovisning, lönehantering genom lönebidrag  

▪ 100 % med inriktning föreningsadministration/utbildning genom lönebidrag  

 

MISO och Malmö Ideella har tillsammans med fritidsförvaltningen tecknat ett löpande 

ettårsavtal för verksamheten. Avtalet ger ett grundstöd som finansierar verksamhetschef, 

lokalkostnad samt administrativa kostnader. Därutöver har MISO och Malmö Ideella erhållit 

bidrag för föreningspoolens lönebidragsanställda/trygghetsanställda i enlighet med 

Fritidsnämndens bidragsbestämmelser samt därutöver erhållit mellanskillnaden för full 

kostnadstäckning upp till 100 % för maximalt 5 heltidstjänster. Huvudman för verksamheten 

är MISO. 

Vår verksamhet bygger på individer som kan stå långt från arbetsmarknaden vilket kan 

medföra att det tar tid och det måste få ta tid. En personlig sjukdomsbild måste tas hänsyn 

till och måste beaktas i verksamhetsplaneringen. En utmaning är att få personalens 

kompetens att motsvara föreningarnas behov av hjälp och stöd. Internutbildning krävs 

löpande. 

” 

” 

Jag tycker att föreläsaren berättade på ett mycket pedagogiskt och 

professionellt sätt som får en och vilja lyssna och han gjorde ett allmänt 

bra jobb i att fånga uppmärksamheten. 

- Deltagare på Praktisk bokföring, fysisk 
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MISO har kollektivavtal med Unionen genom medlemskap i Fremia. Genom medlemskapet 

har det funnits möjlighet både till utbildning och till vidareutbildning. Möten och dialog sker 

kontinuerligt med Unionen, Fremia samt Arbetsförmedlingen. IDEA heter Fremia från den 1 

januari 2021. 

 

 

 

 

 

Framtiden 

Ur pandemin ska både Föreningspool Malmö som verksamhet och dess personal återstartas 

– en positiv utmaning.  

 

Vi planerar att komplettera vårt material med korta filmer som textas på olika språk förutom 

svenska. Detta för att öka kunskapen och tillgängligheten. 

Det finns ett behov av att föreningspoolens skriftliga material ska översättas till engelska 

vilket vi arbetar med. Vi ser ständigt över de avtalsbundna utbildningarna i samverkan med 

fritidsförvaltningen. 

 

Nuvarande team behöver stärkas i sitt arbete och MISO och Malmö Ideella måste 

kompetenshöja personalen.  Det är svårare att rekrytera och anställa individer med bidrag. 

Det kommer att behövas en plan för nyrekrytering och en ökad samverkan med 

arbetsförmedlingen.  

 

Under 2022 slutar Linda Attin som verksamhetschef och ersätts av Katarina Olsson. 

 

Nu som i framtiden är det viktigt att göra omvärldsanalyser då föreningslivet ständigt 

förändras. MISO och Malmö Ideella vill utveckla Föreningspool Malmö i samverkan med 

fritidsförvaltningen när nya behov definieras.  

 

 

Tack!  
Vi gläds åt det avtal som är tecknat för föreningspoolens verksamhet. Avtalet ger en trygghet 

åt medarbetare och organisationen. Dock hade ett längre avtal varit positivt. 

 

MISO och Malmö Ideella vill tacka Fritidsnämnden i Malmö stad för möjligheten att driva 

Föreningspool Malmö. Vi har vi en stabil verksamhet som vi är otroligt stolta över. 

Vi är även stolta över att under 2021, trots pandemin, haft 221 registrerade rådgivningar 

samt totalt 256 personer från 88 olika föreningar som deltagit i utbildningsverksamheten. 

Föreningspoolen mötte även för oss 54 helt nya föreningar under året. 

Vårt mål är ett blomstrande föreningsliv i Malmö.  

Under pandemin har lärt mig att arbeta på ett nytt sätt och fått utvecklas i den 

digitala världen.  

 - Anställd i föreningspoolen 

 

” 
” 
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Perioden 1/7 2013 – 26/8 2014 

En viktig del av arbetet 2013 var att säkerställa att behovet av stöd som både fritids-

förvaltningen, MISO och Malmö Ideella upplevde att det fanns, var ett behov som även 

föreningarna kände att man hade. Det beslutades att MISO skulle bli huvudman för 

verksamheten, detta främst för att anställda i föreningspoolen enbart skulle ha en 

arbetsgivare. 

 

Under sommaren 2014 gjordes en enkätundersökning bland MISO och Malmö Ideellas 

medlemsföreningar för att undersöka vad för hjälp och stöd föreningarna behövde i sina  

verksamheter. Av de svar man fick, framgick det tydligt att föreningarna behövde få hjälp  

och stöd med olika administrativa tjänster. Vi frågade också om föreningarnas behov av att 

få praktisk hjälp i sin verksamhet. De svar som kom visade på ett lika stort behov inom detta 

område. 

 

Målet var att stödet till föreningarna skulle bygga på fysiska möten. Arbetet med 

föreningspoolens kommunikation påbörjades och en hemsida släpptes den 7 oktober 2013, 

främst för statisk information. Tanken var att hemsidan skall vara en väg att hitta till 

föreningspoolen. Den innehåller information om aktuella möten och utbildningar. Den skall 

enkelt beskriva vilket stöd föreningarna kan få genom föreningspoolen samt länka till olika 

stödfunktioner som till exempel forening.se.  

 
Perioden 27/8 2014 – 31/12 2020 
 
Under perioden 27/8 2014 – 31/12 2016 tog verksamheten en ”fast form” och gav oss 

möjlighet att vidareutveckla verksamheten. Målet har hela tiden varit att ha en stabil och 

trovärdig verksamhet. 
 

Viktigt i Föreningspool Malmö är de personliga mötena med föreningsrepresentanter från 

befintliga föreningar samt Malmöbor med idé att bilda en ideell förening. De föreningar vi 

träffade representerar mångfalden i Malmös föreningsliv. Många ringer till föreningspoolen, 

några av samtalen resulterar i ett möte med föreningen eller enskilda personer och andra 

samtal slutar med att frågan blev utredd. 

 

Stödet till föreningarna och dess förtroendevalda har kretsat kring alla de frågor som rör 

föreningens vardag.  Vår dokumentbank växer hela tiden.  

 

Från 2015 genomförde MISO och Malmö Ideella utbildningsinsatsen på uppdrag av 

fritidsförvaltningen något som blev ett viktigt och nödvändigt komplement till 

föreningspoolen. Från 2017 är föreningspoolens personal alltid närvarande i samband med 

föreningsutbildningar vilket gynnar både föreningslivet och personalen.  

 

Önskar ni ta del av tidigare rapporter så kontakta info@foreningspoolmalmo.se  

mailto:info@foreningspoolmalmö.se
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Föreningar 2013-07-01 – 2021-12-31 

 
Sedan starten den 1 juli 2013 har vi träffat 339 föreningar. Många har vi träffat en gång och 
vissa flera gånger. Här upptas inte de föreningar vi möter vid våra utbildningar. 

• Accept och respekt förening 

• Action Chapel Sweden 

• Algeriska förening i Malmö 

• Afganska Kulturföreningen 

• Afganskt Akademiskt Kulturcentrum 

• Africa Horn 

• Afrik-Svensk Football Club 

• Ahlebeyten Nobowah 

• Akademiska föreningen 

• Aktiv i Öresund 

• Aid-N-Charity Nordic 

• ALLAS LIKA VÄRDE FÖRENING 

• Al-Hikma ideella föreningen 

• Almviks 4H-klubb 

• Alnoor produktions- och mediecenter 

• Al-Salam 

• Alwala ideell kulturförening 

• Anställningslösa i förening 

• Arabiska Aktivitet 

• Arabiska Kulturinstitutet 

• Aram Dance Theater 

• Ariana Afghanska Kulturförening 

• Ariana AKIF 

• Ariana FC 

• Art of Roll 

• ATIM Ungdomsjour 

• Attention Malmö 

• BAIF 

• BAS Nepal 

• BBK Play Makers 

• Beerlula Kulturförening 

• Bellevue Park Senior Club 

• Bilgalningen 

• BK Gripen 

• BK Vången /Oxie IF 

• BKF Sarajevo Malmö 

• Brukarportalen 

• Bygga Framtidsförening för barn och unga 

• Ceel Macaan Ungdomsförening 

• Celiakiföreningen 

• Chingu taekwondo center 

• Club Elite Performance Concept Malmö 

• Dataklubben Äldre Lär Äldre 

• Den diasporan Palestinska förening 

• En Stad för Alla 

• Energy Squares 

• English International Association 

• Lesbisk Makt 

• Let s Sport Girls 

• Lilla Stan 

• Lilla Torg FF i Malmö 

• Limhamn Griffins 

• Limhamn LB07 

• Limhamns FF 

• Limhamn Segelsällskap 

• Litteraturens vänner i Skåne 

• Ljus Framtid Förening  

• Loyal Visionaries 

• Lyssnare utan gränser 

• MAF 

• MAI  

• Malbas 

• Malmhaug IBF 

• Malmö Akademiska Förening 

• Malmö Basket IF 

• Malmö Brännbollsförening 

• Malmö Budokwai 

• Malmö Drönarförening 

• Malmö Eagles FC 

• Malmö Futsal club 

• Malmö Fäktklubb 

• Malmö GAA 

• Malmö Ice Flyers 

• Malmö IKF 

• Malmö Konstmuseums vänner 

• Malmö konst och kulturförening 

• Malmö Kreospaceförening 

• Malmö Lokalvaluta 

• Malmö Mediakanal 

• Malmö Padelklubb 

• Malmö Pistolklubb 

• Malmö Ridklubb 

• Malmö Roddklubb 

• Malmö Royal Roller Derby 

• Malmö Schacksällskap 

• Malmö Sport IF 

• Malmö Taekwandoklubb 

• Malmö Wake Park 

• Malmö Wing Tsun Skola Aktiv Ungdom 

• Malmös Akademiska Förening 

• Manskören 

• Mexikanska Kulturföreningen i Skåne 

• Mindfulnesshome 

• Minhaj Asiatisk kulturförening 
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• Ensamkommandes Förbund 

• Eriterianska föreningen 

• Ett glatt humör 

• Europeiska för. för människors utveckling 

• Evergreen Cricket Club 

• Evergreen Panthers Cricket Club 

• Fast Feet Society 

• FC Champions 

• FC Möjligheten 

• FF Atletiko Malmö 

• Finsk Svenska Ikihonka 

• First Community Assistance 

• First Love Sweden 

• Flyktingföreningen 

• Fotball Club Sandzak  

• Fotbollevents 

• Framtidsföreningen 

• FriendsZone 

• Friluftsfrämjandet Malmö 

• Friskvårdsföreningen 

• Friskvårdsklubben 

• Föreningen Besa Malmö 

• Föreningen Festival Cultural Latino Malmö 

• Föreningen Film i Malmö 

• Föreningen Hållbar Utveckling Skåne 

• Föreningen Kwiaty Polskie 

• Föreningen Leonard 

• Föreningen Grunden Malmö 

• Föreningen Paraplyet 

• Föreningen Sydkatten 

• Föreningen UP-utsatt av polisen 

• Föreningen Vision 

• Föreningen Ärligt Talat 

• GAK Enighet 

• Galleri Rostrum 

• GF Örnarna 

• Gnistan 

• God’s Ambassador Church 

• Golden Leaf Malmö 

• Grekiska Föreningen 

• Gröna Kvinnor 

• Gymnastikklubben Motus-Salto 

• Gymnastikklubben SVEA 

• Gå på lina i stan 

• Göranssonska släktföreningen 

• Hanella 

• Hayats Karma 

• Heleneholms IF 

• Hemmaplans Sociala Idrottsförening 232 
Arlöv  

• HIF Lorensborg 

• HF Limhamn 

• HHT Sverige Patientförening 

• MFS Malmö Frivilliga Samhällsarbetare 

• MmD 

• Mosaik 

• MRC Malmö Rugby Club 

• MSF Malmö Streetboard förening 

• MUKFF 

• MY Victoria Teaterförening 

• Månens Scoutkår 

• Nabta kulturförening 

• Nanar konst och kulturföreningen 

• NGBG 

• Nordic Media Group 

• OCD-föreningen i Malmö 

• Onkod Kvinnor och Ungdoms Föreningen 

• Onkon ungdomsförening 

• Operafabriken 

• Orientaliska Kultur & Musikhuset 

• Orizon Art 

• Out of Africa 

• Pakistan Aman kulturförening 

• Pakistan Cultural Society 

• PatientPerspektiv 

• Plantparken 

• POCOS (Polish Olympic Club of Sweden) 

• Port Malmö Football Club 

• Refugee Without Borders 

• Refugees Welcome 

• RGRA (Rörelsen Gatans Röst & Ansikte) 

• RME Skåne 

• Rosen Kultur Center (RKC) 

• Rosengård FF 

• Rosengårds Folkets Hus 

• Rosengårds vänförening 

• Rosenvångs Gymnastikklubb 

• RSMH Mittpunkten Malmö, RSMH Skåne 

• Rum i Dans 

• Rädda Barnen 

• Rättvisaföreningen 

• Svensk-Kinesiska konst och kulturförening  

• Se hela staden – Ideell Förening 

• Sham Center För Människor Utveckling  

• Semerkand Ungdomscenter 

• Senegambianska förening 

• Shagger´s 

• SIF Lorensborg 

• Simklubben RAN 

• Simmarvännerna 

• SK Skrinnaren 

• Skaparkollektivet Forma 

• Skateboard Idrottsförening 

• SK Hakoah Malmö 

• SKRUV Sällskapet för kontakter med 
Ryssland, Ukraina och Vitryssland 
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• Hodi-Malmö förening 

• Hoppets förening i Malmö 

• HSO 

• Hua Ding Chinese-Swedish Cultural 
Association 

• Huda Idrottsförening 

• Human for Human 

• Husets kör i Malmö 

• Husie Hohögs Scoutkår 

• Hållbar Utveckling Skåne 

• Heraldisk Lilja Malmö 

• Ic Anadolu Kultur och Solidaritetsförening 

• Ideella För. Praktiska Moderna Kvinnan 

• Ideella föreningen för rättvisa 

• Idrotts- och Kulturförening Rosengård 

• IFK Klagshamn 

• IFK Malmö Handboll 

• IK Pantern 

• Inay Somaliska Förening 

• Insamlingsförening 

• Internationell för svenska utan gränser 

• Internationell Musikförening (Malmö) 

• Internationella Kvinnonätverket (I.K.N.V) 

• Irakiska Kulturföreningen i Malmö 

• Irakiska Kvinnoföreningen 

• Iranska Flyktingrådet 

• Iraq Builders 

• Islamiska föreningen NOA 

• IYPT Sweden 

• Japansk kultur till Malmö 

• Jemenistiska Folkförbundet i Sydsverige 

• Junction of friends 

• KAK/S – Motorsport 

• Kenyans in Skåne  

• KFUM Fightzone 

• KKV Grafik Malmö 

• Klagshamns nya Byalag 

• Klubben Cyklisten 

• KLÖBB Förening (konst och musik) 

• Kockums Ultimate Team 

• KOD för Sverige 

• Korpen Malmö Varmvattengympa 

• Kort om Samhället 

• Kreativa Synergier 

• KRF 

• KRIK Malmö 

• Kroatiska Kvinnoföreningen 

• Kronos och Historiska vandringar 

• KSF Srbijas - Malmö 

• Kubansk Boxningsklubb 

• KUFA Ungdomar Förening Aktiviteter 

• Kulturföreningen MONONOM 

• Kulturföreningen Oskrivet 

• Skyttegillet 

• Skånes basketbollförbund-Hemmaplan 
Arlöv (HSIF Arlöv) 

• Skånes Dövas Ungdomsråd 

• Skånes Parkinsons förening 

• Skånes Som-Afro För. SSA 

• Slottstadens Konståkningsklubb 

• Snooker Förening 

• Sofielunds Folkets Hus 

• SomAfro Förening 

• Somalier i svenska samhället 

• Somaliska Freds- och 
Skiljedomsföreningen 

• Somaliska Regnbåge Föreningen 

• Somaliska Ungdomar i Malmö 

• Somaliska Utbildningen och 
Idrottsföreningen 

• Spelens hus 

• Sportdykareföreningen Malmö-Triatlon 

• SportsLeaks 

• SQI SYD 

• Strokeföreningen Malmö 

• Studentkåren 

• Stödförening Per Albins hem 

• Svensk Presshistorisk Förening 

• Svenska Kvinnors Demokratiska 
Nationalförening 

• Svenska och Somalisk förening 

• Svensk-Algerisk Föreningen i Malmö 

• Svensk-Finska pensionärsklubben 
IKIHONKA 

• Syriska föreningen 

• Söderkulla IK 

• Tamam 

• Teater Aros 

• Thailändska Kultur (föreningen) 

• The Califactory 

• Tjejer i förening 

• TLÖN 

• Trans- och Tjejjouren i Malmö 

• Träslöjdarna 

• Tygelsjö brukshundsklubb 

• Unga i grunden 

• Ung Demokrati konst-RF 

• Ungdomsförening Möllans Basement 

• United Help 

• UV Rugby 

• Wadajir förening 

• Wasabi 

• Winnet Malmö 

• Vloras förening 

• Woman2Woman 

• Vårt andra hem 
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• Kulturföreningen Oud Huset 

• Kulturnätverket i Malmö 

• Kurdiska Idrottsföreningen Malmö 

• Husie IF 

• Hyllie sportcenter 

• Kinesisk språkförening 

• Kvinnoklubben Anna 

• La Clave Kultur- och Musikförening 

• Lajvet - psykiskt hälsoforum 
 
 
 

• Vänskapscenter förening 

• Vänskapsförening Gambia 

• Vänskapsföreningen i Malmö 

• Växtvärket Malmö Ideell Förening 

• ZIGZAG 

• Zumba Förening 

• Ärlig Talat Förening 

• Örestadsgymnasterna 

• Örestads Ryttareförening 
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Exempel på hjälp och stöd 2013-07-01 – 2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EKONOMI 

• 90 – konto 

• Arbetsgivaruppgifter 

• Avskrivningar 

• Avsättningar 

• Balansräkning och resultaträkning: 

omföringar 

• Bankgiro/Plusgiro 

• Bokföring: pensionskostnader, 

domararvode, swish, faktura, moms, 

autogiro 

• Bokföringsprogram 

• Bokföringsregler 

• Budget 

• Byte av kassör 

• Deklaration 

• Fortnox 

• Försäkringsfrågor 

• Inkomstdeklaration (INK3) 

• Kapitas 

• Kassabok 

• Kontoplan i föreningen 

• Kontroll/ bankkontoavstämning, 

betalningsuppdrag, kontrasignering, löner, 

handkassa m.m. 

• Medlemsregister, bokföring, fakturering 

• Projektredovisning 

• Skatteregler: resor, arvode, bidrag 

• Speedledger 

• Tips hur man förenklar bokföringen 

gällande överföring av filer till bank 

• Utgående- och Ingående balans 

• Verifikationer – felbokförda verifikationer – 

rättelse 

• Visma  

• Årsbokslut, BR och RR, Årsredovisning 

 

 STYRELSE 

• Ansvarsfrågor 

• Avregistrera förening 

• Bildhantering och filmklipp 

• Fråga gällande STIM 

• Föreningsrapporter 

• Föreningsstruktur och medlemsregister 

• Förtroendevald i förening – din roll 

• Hantering av projektmedel i förhållande till 

kärnverksamheten 

• Konkurs - regler 

• Konstituering 

• Lokalfrågor/avtal 

• Målbudget för projekt 

• Planering av hemsidan, innehåll och 

struktur 

• Projektavtal 

• Projektstyrning 

• Protokoll 

• Registrera föreningens stadgar 

• Revisionsberättelse 

• Revisorns roll kontra kassören 

• Styrelsefrågor 

• System för medlemsredovisning 

• Tips för att göra en förening mer 

medlemsvänlig 

• Verksamhetsplanering 

• Åtgärdsplanering 
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 BILDA FÖRENING 

• Allmänna föreningsfrågor 

• Ansöka om bankkonto 

• Ansöka om organisationsnummer 

• Associationsform man ska välja 

• Bildandemöte 

• Demokratifrågan 

• Förslag till stadgar 

• Konstituerandemöte 

• Registrera förening 

• Styrelseansvar och förtroendeposter 

• Uppstart  

 

 PERSONAL 

• Anställningskontrakt 

• Ansvarsfrågor 

• Arbetsgivardeklaration 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

• Avstämning av semesterskuld 

• Domararvode  

• Lönefrågor 

• Regler för visstidsanställningar 

• Semesterersättning vid löneutbetalning 

• Tidrapporter 

• Tjänstledighet 

• Uppsägning 

 

 ÅRSMÖTE 

• Att skriva årsmötesprotokoll 

• Byta namn på föreningen och registrera 

ändringar hos Skatteverket 

• Genomgång av handlingar inför årsmöte 

• Kalla på ett korrekt sätt 

• Nationella stadgefrågor 

• Regler kring extra årsmöte 

• Revisorn och ansvarsfrihet 

• Rådgivning i stadgetolkning 

• Stöd inför och under digitalt årsmöte 

 

 ÖVRIGT 

• Affisch och formgivning 

• Frågor kring ansökan till Allmänna 

arvsfonden gällande projekt 

• Medling i föreningskonflikter 

• Navigera bland olika stöd till föreningar 

• Rådgivning - hitta rätt i kommunen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 

 

Information från Poolen hösten 2021 

 

Hösten är här och vi hoppas ni har haft en härlig sommar. Tyvärr kan vi fortfarande 

inte ta emot besök på vårt kansli. Däremot kan vi mötas digitalt eller på annan plats. 

Alla möten bokas via: info@foreningspoolmalmo.se 

Möt Kristina Linde 

 

Föreningsutbildning hösten 2021 
Vi inleder hösten med digitala utbildningar och om restriktionerna tillåter det hoppas vi komma 

igång med fysiska utbildningar i oktober. Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar i 

Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. 

Läs mer på https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/ 

Valberedningsutbildning 
Den 26 oktober kommer det att genomföras en digital utbildning i samverkan med KC 

Kompetenscenter riktat till valberedningens ledamöter för att dessa ska känna sig trygga i sitt arbete. 

Läs mer om utbildningen här: 

https://miso.se/valberedningsutbildning-for-det-viktigaste-i-foreningen/ 

 

Föreningspool Malmö Spångatan 11 A       211 44  Malmö       0793-21 22 52        info@foreningspoolmalmo.se  

 

 

 

 

 

 

 
I vår dokumentbank hittar du Valberedning i en ideell förening – en guide genom 

valberedningsårets olika faser med många tips. https://foreningspoolmalmo.se/dokumentbank/ 

När du kontaktar oss är det oftast Kristina som svarar. Kristina hjälper de som 

vill bilda förening, revidera stadgar med mera. Hon är även ansvarig för våra 

utbildningar. Kristina är en del av föreningspoolens team och hon har en lång 

erfarenhet av och stor kunskap om föreningslivets utmaningar. 

 

mailto:info@foreningspoolmalmo.se
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/
https://miso.se/valberedningsutbildning-for-det-viktigaste-i-foreningen/

