DHR-Malmö, Fotbollsklubbarnas Samorganisation samt MISOs
yttrande över: Remiss – förslag på förändringar i föreningsstöd 2023

Inledningsvis vill DHR-Malmö, Fotbollsklubbarnas Samorganisation samt MISO, omnämns
som vi i remissvaret, tacka för möjligheten att yttra oss över ovan nämnda förslag.
Vi besvarar remissen i kronologisk ordning utifrån underlaget och avslutar med övriga
synpunkter.

Förbättringsförslag i revisionsrapport
Gällande det förslag till förändring som avser brandskyddskontroller så ser vi det självklart att
brandsyn, systematiskt brandskyddsarbete samt underhåll av släckutrustning är viktig och
skall göras men, det är en stor kostnad och föreningarna ska kunna söka bidrag för denna
kostnad till 100% mot uppvisande av kvittot och protokoll utöver nuvarande
lokalkostnadsbidrag.
Vi har medlemsföreningar som söker lokalkostnadsstöd men t ex hyr in sig hos anläggningar
som har det yttersta brandskyddsansvaret (t ex ett hotell). Är det meningen att dessa
föreningar ska genomgå och bekosta en brandskyddsutbildning?

Översyn av registreringskategorin Organisation
Vi har gått igenom utredningen av registreringskategorin Organisation och har inga
synpunkter på denna utredning. Vi kommer inte att inkomma med ett separat utlåtande kring
denna utredning.

Otydligheter kring föreningskategorier
Vi tycker att det är bra med förtydligande.

Aktivitetsbidrag
Vi är positiva till förenklingar.

Arrangemangsbidrag
Vi ser en utmaning kopplat till redovisningen av arrangemangsbidrag kopplat till sent
inkomna leverantörsfakturor. Sent inkomna leverantörsfakturor får inte leda till ett avdrag.

Lovbidrag och bidrag för Drop in aktiviteter
Idag kan man ansöka bidrag för drop-in aktiviteter löpande under hela året och det tycker vi är
bra. Att lägga deadline för ansökan inför hösten den 1 juni är problematiskt för många
föreningar, man har helt enkelt inte kommit tillräckligt långt i planeringen av höstens
aktiviteter och har inte alla detaljer på plats den 1 juni. Vill man införa en period för ansökan
anser vi att perioden 1 juni-1 september vore bättre utifrån föreningslivets förutsättningar.
Vi anser att genomförda aktiviteter i Drop-In och Lovverksamhet bör vara med i underlag för
beräkning av grundbidrag.

Utbildningar
Vi är positiva till utbildningar och att föreningslivets behov beaktas!

Krav på att skicka in handlingar
Årsmötesprotokoll och årsredovisning ska vara obligatoriska för samtliga registrerade
föreningar och organisationer.

Påminnelser förenings-/organisationsrapport
Då en förening ej inkommer med organisationsrapport så bör förvaltningen skicka påminnelse
rekommenderat och följer upp om man inte får kontakt med föreningen.

Långsiktiga utredningar
Lokalkostnadsbidrag
Detta bidrag bör minst indexuppräknas och nolltaxa till alla vore en härlig verklighet. Vi har
inget emot en utredning men få medverka när utredningen görs. Se svar gällande
brandskyddsutbildning under ”förbättringsförslag i revisionsrapport”.

Fortsatt översyn under 2022
Punkt 1-2:
Vi är positiva till dessa punkter. Vi anser att en ledare, oavsett ålder, ska vara
bidragsberättigad.
Punkt 3:
Översyn bidragsberättigade grupper – vi anser att barn och ungdomar i ålderskategorin 4-25
år även fortsättningsvis ska vara bidragsberättigade. Gällande att höja bidragsberättigad ålder
till 7 år säger vi NEJ. Vi har naturligtvis många idrotter och verksamheter som först lämpar
sig vid högre ålder men vi kan tex rädda liv genom vår simundervisning och den tidiga
vattenleken men även andra idrott/förenings aktiviteter skulle också påverkas både
verksamhetsmässigt som ekonomiskt negativt. Vi vet att verksamhet utan bidrag ändå
kommer att finnas, men detta kommer missgynna ekonomisk svaga grupper. Det är kanske
bättre att då minska bidragen för pensionärerna och behålla stöd till den unga generationen.
Vi tänker att förändring här ska bygga på en noggrann konsekvensanalys.
Punkt 4-7:
Vi avvaktar utredningarna innan vi kan uttala oss kring dessa punkter.
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Avslutningsvis
- I samband med att registreringsnivåerna sågs över har en del föreningar som flyttats till ny
prisgrupp eller fått en ny registrering drabbats av de förändringar som skett. Det kan inte vara
avsikten att en förening med vuxenverksamhet skall behandlas olika beroende på om man har
barn och ungdomsverksamhet eller inte.

- Det finns idag många svårigheter med att växa som ny förening, brist på
verksamhetslokaler, avsaknad av startbidrag, regelverket avseende fördelningsprinciperna
mm.
- Vi anser att det bör räcka med 3 bidragsberättigade medlemmar för att aktiviteten skall vara
godkänd för alla föreningar. Detta blir då samma för alla föreningar och borde underlätta både
för föreningslivet och fritidsförvaltningen.
- Vi anser att alla bidragsberättigade föreningar skall ha samma summa i kontantbidrag
oavsett antal medlemmar och aktiviteter. Vi anser att alla bör få 172kr/medlem.
- Vi och våra medlemsföreningar vill att utbildningsbidraget skall återinföras. Det skall vara
samma ansökningsförfarande för både interna och externa utbildningar. Utbildade ledare
säkerställer kompetens och kvalitet samt är en viktig merit för individen för framtiden. För att
motverka bristen på ledare är det viktigt att säkerställa att personer som vill engagera sig ges
rätt förutsättningar.
- Fritidsförvaltningen vill att fler Malmöbor blir föreningsaktiva. Och då krävs
ändamålsenliga och tillgängliga lokaler som föreningar har råd med. Vi ser att
fritidsförvaltning måste driva arbetet mot och med andra förvaltningar i Malmö så bristen på
lokaler åtgärdas. Som samorganisationer bistår vi gärna i arbetet med att effektiviserar
utnyttjandet av de lokaler och verksamhetsplatser som redan finns.
- En ny utmaning vi ser segla upp är bankernas nya avgifter för föreningar som vill öppna ett
konto. I runda slängar kostar det ca 5 000 kr exklusive löpande årsavgifter för en förening
som vill öppna ett bankkonto i en bank. Utan ett bankkonto kopplat till föreningen kan inga
bidrag betalas ut och utan pengar kan inget konto öppnas.

Malmö den 7 september 2022

Bosse Cronqvist
Ordförande för Fotbollsklubbarnas Samorganisation
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Leif Rosberg
Ordförande för DHR- Malmö

Tommy Theorin
Ordförande för Malmö Idrottsföreningars Samorganisations
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