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MISO bildades 1974 och fungerar som 
idrottsföreningarnas intresseorganisation 
och verkar som ombud för våra medlems-
föreningar. 

Vår uppgift är att inför Malmö stad, Fritids-
nämnden och andra nämnder bevaka de 
områden som är viktiga för Malmös idrotts-
föreningar. 

Andra viktiga frågor är föreningslivet som 
arbetsplats samt samarbetet mellan förening-
ar och skola.

MISO anser det är viktigt att stödja fören-
ingslivets ambitioner att ta en större plats i 
samhällsutvecklingen.

MISO arrangerar olika möten där  anställ-
da och förtroendevalda i föreningslivet kan 
mötas och knyta nätverk samt utbyta infor-
mation. 

MISO erbjuder sina medlemsföreningar att 
synligöras sig på arrangemang så som 
Föreningarnas dag och föreningsmässor.

MISO



MISO stödjer idrottens värdegrund
 och dess fyra grundpelare

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet 

Allas rätt att vara med 
Rent spel

Dessa priser delas ut vid den årliga 
föreningsgalan som arrangeras i Malmö stad.

MISO delar ut tre prestigefyllda priser

      Årets Idrottskvinna
      Lovande Tjej 
      Årets Pegasus



Föreningspool Malmö

Föreningspoolen är en verksamhet i samver-
kan med Malmö Ideella, MISO och fritids-
förvaltningen med stöd av Fritidsnämnden.

Föreningspool Malmö ger stöd och hjälp till 
Malmös ideella föreningar som är registrera-
de i någon av förvaltningarna i Malmö stad. 

Vi hjälper till med att:
•	 bilda förening
•	 revidera stadgar
•	 skriva protokoll
•	 kommunikation
•	 ekonomisk support
Detta utan kostnad för föreningen. 

Vi producerar användbara dokument för 
föreningens vardag med tips och checklistor: 
Dags för stadgar, Dags för årsmöte, Dags för 
ekonomi,	Dags	för	anställd	med	flera. 

foreningspoolmalmo.se/dokumentbanken

•	 styrelsekunskap 
•	 kassörskunskap
•	 praktisk bokföring i förening

Utbildningsprogram och mer information: 
foreningspoolmalmo.se/utbildning

Föreningspoolen arrangerar 
föreningsutbildningar



•	 Bevaka föreningsstödet för idrotten i 
Malmö

•	 Anläggningsutveckling och anlägg-
ningsunderhåll i staden

•	 Bevara och utveckla nolltaxan
•	 Idrott för alla
•	 Mer tid för idrott i skolan
•	 Höja kunskapen kring idrottens vikt 

och betydelse i samhället

På MISOs digitala karta presenterar vi våra 
medlemsföreningar och Malmö stads plat-
ser för idrott & fritid.
bitly.com/misokartan

MISOS medlemskarta

MISOs medlemskatalog trycks upp varje år 
och sprids i Malmö. I katalogen hittar man 
förutom föreningens namn även  verksam-
hetsinformation och hemsideadress. En 
digital	upplaga	av	katalogen	finns	även	på		
miso.se 

MISOS medlemskatalog

Idrotten är en fantastisk integrationsarena. 
MISO samverkar i olika intregrationspro-
jekt för att ge nya malmöbor möjlighet att 
upptäcka och angagera sig i föreningslivet.

Intergrationsarbete

Våra viktigaste framtidsfrågor



Föreningar och samorganisationer som i 
Malmö verkar för idrottslig verksamhet kan 
bli medlemmar i MISO.
Medlemskapet kostar 200 kr/år.

Hämta ansökan på miso.se under 
Medlemmar.

Bli medlem i MISO       

Vår styrka bygger på att vi är många!

Producerad juni 2022

Kontakta oss                      

Katarina Olsson
0793-20 80 88
info@miso.se

MISO
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö

www.miso.se
www.facebook.com/misomalmo

Vår adress:


