
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verksamhetsberättelse 2022 

Idrotten och dess föreningsliv har igen visat att man står sig stark dessutom är en 

viktig del i vårt samhälle ser vi nu igen när vi lägger verksamhetsår 2022 bakom oss.  

Utmaningarna har varit många på olika sätt och vi ser också många förändringar 

inte bara hos oss utan hela vår omvärld präglas av detta faktum. Det görs ett stort 

arbete ute i föreningarna med att ta hand om alla aktiva och medlemmar och ofta 

önskar man att det gick att än mer lyfta upp och hylla alla ledare som ligger bakom 

och gör en fantastisk insats i vårt samhälle.   

Förändringens vindar har det också varit inom MISO då vår mångåriga 

verksamhetschef Linda Attin valde att dra sig tillbaka till ett stillsammare liv i 

pensionärens tecken. Vi vill på alla sätt framföra vårt stora tack till Linda för det 

utmärkta arbete du under alla år skämt bort oss med. Som bekant har nu Katarina 

Olsson kommit till oss och vi är glada att vi lyckades knyta Katarina till oss. 

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. Vi arbetar 

hårt och nära tillsammans med varandra. 

Tack alla för fint och gediget samarbete och att vi alla nu tillsammans kan blicka 

fram emot ljusare tider. 

Tommy Theorin 
Ordförande i MISO  
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MISOs Verksamhetsberättelse 2022 

 

Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO - får härmed avge sin 
berättelse över verksamheten 2022. 
 

MISO är en religiös- och partipolitiskt oberoende paraplyorganisation vars övergripande 
uppdrag är att verka för långsiktighet och bästa förutsättningar för idrottsföreningar i 
Malmö. Vår verksamhet grundar sig i Riksidrottsförbundets vision, värdegrund och 
verksamhetsidé och vi driver strategiska frågor som är förankrade i idrottsrörelsens 
strategi 2025. 
Vi tror på ett föreningsliv som bygger på demokrati, delaktighet och jämlikhet och våra 
kärnfrågor är: anläggning, bidrag, inkludering, folkhälsa och arbetsmarknad.  

För att kunna driva utvecklingsfrågor på lokal nivå är det viktigt för oss att följa 
samhällsutvecklingen och att vara en engagerad samhällsaktör. Det gör vi bland annat 
genom det ökade engagemanget i Malmöandan som är en överenskommelse mellan 
den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.  

Genom vårt goda samarbete med bl.a. stadens tjänstepersoner, politiker och med vår 
samlade kompetens inom idrotts- och föreningsrelaterade frågor har vi möjlighet att 
stödja och företräda våra medlemsföreningar i dialogen med Malmö stad och andra 
myndigheter. Vi har även möjlighet att stödja våra medlemsföreningar i verksamhets-
/utvecklingsfrågor kopplat till den enskilda föreningens verksamhet.  

MISO är en remissinstans för Malmö stad i frågor kopplat till bl.a. idrott, fritid och 
stadsplanering. Tillsammans med fritidsförvaltningen i Malmö har vi en löpande dialog 
kring frågor kopplat till bidrag och anläggningsfrågor via ämnesspecifika 
referensgrupper.  

Vi skapar mötesplatser för kunskapsspridning, dialog och samverkan för våra 
medlemsföreningar och som medlem har du möjlighet att vara med och påverka 
föreningslivets förutsättningar i Malmö och Malmöbornas rätt till en meningsfull och 
aktiv fritid hela livet! 

Under 2022 har MISO verkat för dessa mål genom att vi på olika sätt bevakat och 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 
bidrag, fördelning av halltider m.m. MISOs personal och styrelse bistår 
medlemsföreningarnas olika projektidéer samt andra praktiska frågor i deras vardag.  
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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, verksamhetsplatser och ekonomiskt 
långsiktiga rättvisa förutsättningar. Bristen på ledare har länge varit stor och i 
efterdyningarna av pandemin ser vi en ännu större brist på alla typer av ideellt 
engagerade krafter inklusive domare än tidigare. 
 
Under året har vi verkat för en utökad samverkan med RF-SISU Skåne gällande till 
exempel strategi 2025, medlemsträffar och idrottspolitiska frågor.  
 
2022 firade vår medlemsförening Svea Gymnastikförening aktningsvärda 150 år och vår 
ordförande, Tommy Theorin, representerade MISO på jubileumsfesten som gick av 
stapeln på Rådhuset den 14 september. 
 
Årsmöte  
MISO höll sitt 48:e årsmöte den 6 april på Malmö Arena Hotel med 35 representanter från 
MISOs medlemsföreningar varav 20 ombud. Gäster vid årsmötet var Fritidsdirektör 
Johan Hermansson och Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning som föredrog om 
fritidens planering i ett växande Malmö.  
 

Föreningsmöten   
MISO har arrangerat föreningsmöten för anställda, förtroendevalda samt medlems-
föreningarnas medlemmar. I år har vi till vår stora glädje kunnat återgå till fysiska 
möten.  
 
Den 27 september arrangerade vi, i samverkan med RF-SISU Skåne, en medlemsträff på 
temat ”Trygg och Inkluderande Idrott”. På träffen fick vi möjlighet att lyssna på HK 
Malmös väl genomtänkta och imponerande arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer.  
 
Den 11 oktober arrangerade Malmöandan, tillsammans med MISO, en lärandelunch på 
temat ”Ung Livsstil och rätten till idrott”. Ett spännande upplägg som vi hoppas se mer 
av framöver. 
 
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. 2022 hade vi 
23 440 sidvisningar jämfört med 16 928 sidvisningar under 2021. Ett antal nyheter 
presenteras varje vecka. Direktkoppling finns till Facebook. Sedan i somras finns vi 
även på LinkedIn.  
MISO Facebook: https://www.facebook.com/misomalmo 
MISO LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miso-malm%C3%B6-
idrottsf%C3%B6reningars-samorganisation/ 

https://miso.se/
https://www.facebook.com/misomalmo
https://www.linkedin.com/company/miso-malm%C3%B6-idrottsf%C3%B6reningars-samorganisation/
https://www.linkedin.com/company/miso-malm%C3%B6-idrottsf%C3%B6reningars-samorganisation/
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MISOs digitala medlemsbrev går ut regelbundet och vi strävar efter att fylla 
nyhetsbrevet med information och kunskap som är till nytta och glädje för våra 
medlemsföreningar. Det kan handla om frågor kopplat till t.ex. ekonomiskt stöd, 
verksamhetsutveckling, utbildningar, goda exempel från föreningslivet, inbjudningar till 
medlemsaktiviteter o.s.v. Det är också en kanal för våra medlemsföreningar att sprida 
nyheter från sina verksamheter kopplat till t.ex. evenemang och föreningsutveckling. 
Brevet når både personal och t.ex. ordförande i våra medlemsföreningar.  
MISO har en medlemskatalog över alla medlemsföreningar. Denna revideras 
regelbundet och finns i tryckt form samt på hemsidan. På vår hemsida finns ett 
medlemsregister och 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 2021 valdes Daniella Busk, MAI. Pristagaren hyllades vid årets 
Föreningsgala.  
Årets Lovande tjej 
Till den mest lovande tjej 2021 valdes Kristina Orban, Malmö Kappsimningsklubb. 
Pristagaren hyllades vid årets Föreningsgala  
Årets Pegasus  
2021 utsågs Marcus Rosenberg till mottagare av Årets Pegasus. 

 

Valet 2022  
Det är av stor vikt för MISO och våra medlemsföreningar att det bedrivs en hållbar och 
långsiktig idrottspolitik på lokal-, regional- och nationell nivå. Som en del av valrörelsen 
hade Riksidrottsförbundet identifierat ett antal frågor som man ansåg vara avgörande 
för idrottens utveckling: “Återstart av idrotten efter pandemin för en bättre folkhälsa”, 
anläggningar och samverkan mellan kommuner för bättre förutsättningar”. Dessa frågor 
hade sedan brutits ned på regional nivå och glädjande nog låg dessa frågor väl i linje 
med de frågor MISO anser är avgörande för idrottens utveckling i Malmö. 
 
Inför valet kontaktade MISO Malmös största partier (KD, V, M, MP, SD, S, L och C) för 
deras syn på följande frågor: 
 
▪ Nolltaxan 
▪ Föreningsstöd 
▪ Stadionområdets utveckling 
▪ Is-, sim- och badytor 
▪ Idrottshallar och bollytor 
▪ Regional samverkan över kommungränserna kopplat till exempelvis 

anläggningsfrågor och medlemskap 

http://bitly.com/misokartan
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Alla partier utom ett återkom med svar på frågorna och under ett antal veckor lyfte vi 
politikernas tankar kring idrotten i Malmö på vår hemsida, Facebook och LinkedIn. Vi 
har även löpande haft möten och dialog med flera av Malmös politiker inför valet.  
 
Återstartstöd 
Hösten 2021 beslutade Kommunfullmäktige om att tillfälligt utöka kommunbidraget 
med 20 mkr till Fritidsnämnden i syfte att återstarta och stärka Malmös kultur- fritids- 
och föreningsliv. Återstartstödet skulle ses som ett framåtriktat stöd och inte som ett 
kompensationsstöd. Fritidsnämnden beviljade tre särskilda bidrag om 405 000 kr 
vardera till MISO. Gemensamt för alla tre bidragen är att de ska användas för att stödja, 
kompetensutveckla och stimulera idrottsföreningar till utveckling. Enligt 
överenskommelse med Malmö stad ska bidragen användas under en längre period.  
  
1. Återstartstöd MISO 

Bidraget som var riktat till MISO som verksamhet kommer dels att användas för 
medlemsaktiviteter de kommande åren men framför allt för att, i samverkan med 
Malmö stad och andra organisationer, arbeta för att sätta fokus på det ideella 
ledarskapet, att behålla befintliga ledare och attrahera nya.  
 

2. Återstartstöd Parasport 

Pandemin har slagit hårt mot personer med funktionsnedsättning. Sommaren 2022 
arrangerade Special Olympics i Malmö. Evenemanget satte fokus på vilka 
utmaningar Malmö har inom det här området. Omstartsbidraget ska användas i 
samverkan med olika aktörer som arbetar med idrott för personer med 
funktionsnedsättning. Som ett led för att stärka parasporten i Malmö har Malmö 
stad gjort en omstart av Friskusgruppen och allt fler organisationer och 
verksamheter ansluter sig till samverkan.  
 

3. Återstartstöd Föreningspool Malmö 

Föreningspool Malmö ska stödja och stärka föreningslivet i Malmö. 
Omstartsbidraget används b.la. till att kompetensutveckla Föreningspool Malmös 
personal samt ta fram ett antal nya utbildningar inom områdena HR/Personal, 
digital marknadsföring genom rörlig media, konsten att skriva protokoll och 
genomföra proffsiga årsmöten.  

 
 
Bidragsfrågor  
Under året har MISO bistått fritidsförvaltningen i deras arbete att skapa sig en bild av 
huruvida det är lätt för föreningar att göra rätt när det gäller bidragsansökningar och 
rapportering av bidragsgrundande uppgifter. Syftet var att uppskatta behovet av 
åtgärder för att förebygga oavsiktliga fel i bidragsprocessen.  
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En viktig instans för dialog mellan föreningslivet och Malmö stad är Fritidsgruppens 
Dialogforum där representanter från Fritidsnämnden, fritidsförvaltningen, MISOs och 
Malmö Ideellas styrelser regelbundet träffats för dialog.  
MISO har tillsammans med DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation 
avlämnat yttrande till: Förslag på förändringar till Föreningsstöd 2022/2023. MISO har 
även lämnat synpunkter på fritidsförvaltningens organisationsutredning och den 
process som påbörjats avseende översyn av lokalkostnadsbidraget.  
 

Anläggningsfrågor  
MISO prioriterar att långsiktigt arbeta med stadsplanering och då specifikt kring 
utökning av föreningslokaler och idrottsplatser i Malmö. MISOs styrelse har en 
anläggningsgrupp som fokuserar på anläggningsfrågor. Anläggningsgruppen bevakar  
b.la. avsättning av medel för underhåll och drift av befintliga anläggningar. 
Anläggningsgruppen för kontinuerligt en diskussion med Malmö stad kopplat till 
anläggningssituationen och under året har det varit stort fokus på fotbollens 
utmaningar och de föreningar som är verksamma på is. Behovet av ytterligare 
simanläggningar står också högt på vår agenda. I samband med t.ex. ombyggnader och 
nybyggnation är vi ett naturligt bollplank för fritidsförvaltningen.  
 
MISOs styrelse har en löpande dialog med Malmö stad kopplat till Stadionområdets 
utveckling.  
 
Fritidsförvaltningen fastställer årligen ett regelverk – Fördelningsprinciper - som anger 
fördelningen av träningstider och öppethållande på de anläggningar 
fritidsförvaltningen disponerar. MISO har deltagit i dialog med fritidsförvaltning kring 
fördelningsprinciperna. Vi har även lämnat ett remissvar på Översiktsplanen.  
 
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, Prao samt olika bidrag till löner. 
Föreningslivet är första mötet med arbetslivet för många ungdomar och tillsammans 
har vi möjlighet att ge fler ungdomar möjlighet att få arbetslivserfarenhet, tjäna sina 
första pengar, bygga ett nätverk för framtiden och referenser för sitt framtida 
arbetssökande.  Detta är en högt prioriterad fråga inom Malmöandan. Idrotten i Malmö 
gör mycket redan idag men vi tror att det finns än mer att göra.  
 

Integration 
LÖKen - en lokal överenskommelse - är ett strategiskt dokument som ska tydliggöra 
uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, 
Försäkringskassan, Region Skåne (Malmö), Malmö servicekontor (Skatteverket, 
Pensionsmyndighet och Försäkringskassan) och den idéburna sektorn. I LÖKen 
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representerar MISO idrotten. Målet med den lokala överenskommelsen är att underlätta 
och påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. 
 

Arrangemang  
Föreningarnas dag - Malmöfestivalen 
MISO arrangerar tillsammans med Malmö Ideella Föreningarnas dag i samband med 
Malmöfestivalen på Gustav Adolfs torg. Efter några års uppehåll pga. pandemin var det 
åter dags och den 14 augusti deltog ca 30 Malmöföreningar på Föreningarnas dag. Här 
fanns ett utställningsområde där deltagande föreningar kunde samtala med 
Malmöborna. Vi hade tillgång till stora scenen på Gustav Adolfs torg och många var de 
föreningar som ansträngt sig för att skapa ett spännande scenprogram.  
 

Föreningsmässa 
Open Your Eyes to Malmö arrangerades den 5 oktober. Mässan vänder sig till svenska 
och internationella studenter samt andra intresserade och ger föreningsliv och 
studenter en unik möjlighet att mötas och hitta varandra. Open Your Eyes to Malmö är 
ett tillfälle att finna nya ledare till föreningarna. 
Mässan arrangeras av MISO, Malmö Ideella, Studenthälsan, Studentkåren, Malmö stad 
och Malmö universitet. www.openyoureyes.se 
 

Mästarhyllning & Föreningsgala 
Den 5 april kunde vi återigen samlas för den årliga Mästarhyllningen på Malmö Rådhus. 
Malmö Fritidsnämnd delade under kvällen ut 57 medaljer till mästare som vunnit SM-
guld eller nått internationella framgångar i form av EM-, VM- eller OS-medalj i någon av 
Riksidrottsförbundets idrotter under 2022 och 2021.  
Den 6 maj arrangerades Föreningsgalan på 1910 (Eleda stadion). Fritidsnämnden bjöd in 
Malmös föreningar för att hylla eldsjälar och föreningar i Malmö. En färgsprakande 
kväll med mingel, mat, underhållning och prisutdelning.  
 

Utmärkelser där MISO ingår i juryn 

Årets Idrottsförening, Årets förening och Årets Eldsjäl  
MISO ingår i juryn för dessa priser: Årets Idrottsförening blev Fair Play och Årets 
Förening blev Friluftsfrämjandet. Årets Eldsjäl idrott blev Erling Nilsson, FC Rosengård 
och Årets Eldsjäl blev Conny Holst, Limhamns SK.  
Årets Friskuspris 
Årets Friskuspris gick till FIFH och DHR Malmö.  
 
Malmö stads Idrottspris 
MISO ingår i juryn som utser Malmö stads Idrottspris som gick till Emilia Nilsson Garip, 
Simhoppare.  
 
 

http://www.openyoureyes.se/
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Walk of Fame 
MISO ingår i juryn som utser Walk of Fame och årets plattor gick till Karolina 
Kedzierksa, taekwondo och Emy Machnow, simning.  
 

Samarbete med & Medlem i      
RF-SISU Skåne & Riksidrottsförbundet  
MISO har, som vi nämnde i inledningen, stärkt och utvecklat samarbetet med RF-SISU 
Skåne under året.  
 
Friskusgruppen 
Som vi berättat under punkten ”Återstart Parasport” har det blåsts nytt liv i 
Friskusgruppen. Det finns både behov och intresse av att öka utbudet av aktiviteter för 
personer med funktionsnedsättning. Det i sin tur kräver ökad kunskap inom 
föreningslivet och MISO vill engagera sig i dessa frågor på olika sätt och bidra till att 
utveckla förutsättningarna för föreningslivet men även utbudet för personer med 
funktionsnedsättning. Alla Malmöbor ska ha tillgång till en aktiv fritid.   
 
Malmö mediakanal 
MISO är medlem i Malmö mediakanal (Malmö Allemans TV). 
 
Malmö mot Diskriminering, MmD  
MISO har följt Malmö mot Diskriminerings arbete och samverkat i frågor av intresse för 
medlemsföreningarna.  
 
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. Under 2022 har MISO haft 
styrelserepresentation i Sveriges Föreningar genom Katarina Olsson.  
 
Idrottsmuseets vänner 
MISO är medlem i Idrottsmuseets vänner. Idrottsmuseets vänner arrangerar 
frukostmöten, ger årligen ut boken ”Skånsk Idrottshistoria” och tar fram mästartavlor 
där prominenta skånska idrottspersoner och ledare hedras.  
 

World Leisure Organization  
MISO har under året varit medlem i World Leisure, en världsomspännande 
fritidsorganisation. 
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Föreningslokal – Spångatan 11A och Södra Vallgatan 5 
MISOs kansli har sedan flera år funnits på Spångatan 11 A. Lokalen har delats med 
Föreningspool Malmö. I augusti 2022 flyttade både MISO och Föreningspool Malmö till 
Sensus lokaler på Södra Vallgatan 5.   
 

Ordförande-, konsulent- & lönebidragskonferens 
Malmö stad arrangerar årligen en ordförandekonferens och en konsulentkonferens. 
Ordförandekonferensen är obligatorisk för alla bidragsberättigade föreningar och 
konsulentkonferensen är obligatorisk för de personer som är anställda med ett 
konsulentstöd från fritidsförvaltningen. Utöver det arrangerar Malmö stad i samarbete 
med MISO en årlig konferens för lönebidragsanställda personer i föreningslivet som får 
ett extra stöd ifrån Malmö stad. Lönebidragskonferensen är frivillig att delta i.  
MISO ser samtliga konferenser som viktiga att delta i och detta är något vi prioriterar.  

 

 

Medlemsantalet är 126 föreningar.  
Medlemsförteckning följer sist i denna berättelse.  

 

 

 
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 1 års avtal för verksamheten. Huvudman för verksamheten är MISO. 
  
Föreningspool Malmös hemsida www.foreningspoolmalmo.se länkas i dagsläget via 
Malmö stad/fritidsförvaltningen, MISO och Malmö Ideellas hemsida. Föreningspool 
Malmös hemsida hade 10 960 sidvisningar 2022 (10 003 sidvisningar 2021). På hemsidan 
finns en dokumentbank där vi lägger upp stöddokument som ska underlätta i 
föreningens vardag. De flesta av dokumenten är producerade av Föreningspool Malmö 
och samtliga uppdateras årligen. 
  
Möten med föreningar 
De föreningar vi har träffat representerar mångfalden i Malmös föreningsliv.  

Uppdrag & Samverkan 
  

http://www.foreningspoolmalmo.se/
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Vi har haft 220 registrerade rådgivningar. (221 registrerade rådgivningar 2021). Några 
möten leder till korta insatser från Föreningspool Malmö men ofta träffar vi föreningen 
flera gånger. Det har rört sig om stöd och hjälp med stadgar, protokoll, 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. 
  
Bildande av nya föreningar 
Många kontaktar oss med frågor kring bildande av en förening och bokar ett första möte 
med oss för att få mer information. Under året har vi träffat 28 personer/grupper som 
velat få hjälp med att bilda en förening (23 personer/grupper under 2021). Med sig till 
mötet har man en vision om den föreningen man vill bilda. Andra har redan kommit lite 
längre och är i gång med att skriva stadgar och planerar för sitt bildandemöte. 
Tillsammans har vi börjat en resa som tar tid! 

Ekonomi 
Under året har vår personal med kompetens inom ekonomiområdet hjälpt föreningar att 
navigera bland de olika redovisningsprogram som finns. Support har getts kring hur 
man deklarerar sin förening, i bokslutsarbete m.m. Vi har konstaterat att behovet av 
ekonomisk support är stort, 46% av föreningspoolens stöd ges i frågor rörande ekonomi.   
  
Medlemshantering och kommunikation 
En förenings viktigaste tillgång är dess medlemmar – Medlemmarna är föreningen!  
Vi hjälper ofta föreningar med struktur kring medlemshantering.  

Kommunikation är viktigt 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. På Föreningspool Malmös hemsida finns en verktygslåda med 
tips kring just detta. 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.  

Hur en förening kommunicerar och profilerar sig är också viktigt när det kommer till att 
exempelvis rekrytera nya medlemmar & ideellt engagerade ledare/förtroendevalda, 
bygga sitt varumärke, attrahera sponsorer och locka publik till arrangemang. 
Omgivningens krav blir högre och högre och föreningarna behöver kompetens för att 
kunna synas i de kanaler deras medlemmar befinner sig i.   
 
Föreningsutbildning  
Utbildningsinsatserna som Föreningspool Malmö erbjuder och genomför på uppdrag av 
fritidsförvaltningen är en viktigt och nödvändig del av Föreningspool Malmö. Genom 
föreningsutbildningarna som vi erbjuder bidrar vi till att höja kompetensen hos Malmös 
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föreningsliv. Utbildning skapar trygghet och ger fler personer modet att engagera sig 
och ta sig an förtroendeuppdrag. Under 2022 genomfördes 32 utbildningar och samtliga 
genomfördes fysiskt. Sammanlagt hade utbildningarna 246 (256) deltagare från 92 (88) 
olika föreningar.  

Utöver dessa utbildningar som ingår i vårt ordinarie utbildningsprogram har vi under 
året, tack vare det återstartsstöd Föreningspool Malmö erhöll 2021, kunnat erbjuda två 
nya utbildningar, Dags för årsmöte och Protokollskrivning.  
  
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 läggs ner på att matcha deltagare med en lämplig aktivitet. 
 
NAD Matchning  
NAD Malmö har, tillsammans med offentliga verksamheter, lyckats matcha ca 60 
personer till 9 aktiviteter i 7 olika idéburna verksamheter. Återigen har övervägande 
antal deltagare varit kvinnor, dels eftersom mer än hälften av aktiviteterna har varit 
riktade till kvinnor och dels för att det fortfarande går fortare för män att få 
sysselsättning. Nya samarbeten med Arbetsförmedlingen har påbörjats i ett projekt, Ung 
Framtid, samt med ”Intensivåret”. Dessutom kom ett önskemål på aktivitet från elever 
på en SFI-skola genom en lärare om en aktivitet för flera elever. Både fysiska och 
digitala träffar har genomförts.  
 
NAD Info 
NAD-samordnaren genomför information om föreningslivet genom verktyget 
”Integration i Förening” på Arbetsförmedlingen för intensivårets och Ung Framtids 
klienter. Hos andra aktörer har Engagemang i Malmö genomfört informationstillfällen 
(se nedan).  
 
Engagemang i Malmö – en samverkan i Malmöandan 
Engagemang i Malmö har under 2022 med finansiellt stöd av fritidsförvaltningen.  
Syftet med verksamheten 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 personer i det svenska samhället underlättas.  
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Att vara en del av en förening kan göra att individens språk förbättras och att hälsan 
förstärks, samt ge ett bredare nätverk. 
Under året har 41 informationstillfällen genomförts i Engagemang i Malmö med hjälp av 
verktyget Integration i Förening för ca 500 personer framför allt vid, 
Samhällsorientering; Malmö stads introduktion till Malmö (Ny i Malmö); SFI. Ca 150 
personer har blivit lotsade på olika sätt: plattformar för föreningar, fått kontaktuppgifter, 
fått hjälp med att kontakta förening, haft en person som följt med till en förening och 
studiebesök.  
En annat verktyg som Engagemang i Malmö använt är Föreningsmässor. 
2 föreningsmässor har genomförts under året för ca 200 personer och ca. 55 föreningar 
har deltagit. Insatsen syftar också till att utveckla nya samverkansmetoder med olika 
delar i Malmö stad och under 2022 har samverkan stärkts med framför allt: 
- Samhällsorientering: studiebesök 
- Integrationscenter: utökad informationsinsats 
- Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen: Info-point på Nobelvägen 66 
- SFI: Info-point på Komvux Södervärn   
 
I sociala medie-världen så används #EngagemangiMalmö, #FöreningslotsMalmö. 
 

 

Överenskommelsen/Malmöandan – en samverkan 
Malmöandan skapar en plattform, en mötesplats för inspiration, utveckling och 
samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad. Visionen är en mer jämlik, öppen 
och demokratisk stad, och att vi tillsammans ska klara de utmaningar som vi i Malmö 
står inför.  
 
År 2014 inleddes samverkansprocessen mellan stad och idéburen sektor. 
Överenskommelsen antogs den 14:e juni 2017 och beskriver en övergripande vision, 
värderingar och strategi för samverkan. Sedan 2019 har verksamheten en samordnare 
från varje part. Utifrån tidigare erfarenheter beslutades att 2021 göra en omstart för att 
effektivare driva verksamheten framåt. Malmöandan arbetar enligt samarbetsplanen 
2021-2026 och Malmöandans samordningsfunktion, är att främja samverkan genom 
dialog och samråd, mellan idéburna organisationer och kommunen. 

Under verksamhetsåret har Tom Roodro varit stadens samordnare och Verenice 
Bengtsson samordnare för idéburen sektor. En styrgrupp med representanter från 
idéburen sektor och kommunen ansvarar för styrningen av Malmöandan. I styrgruppen 
för verksamheten och i ledningsgruppen för samordningen har den ideella sektorn varit 
representerad av MISO och Malmö Ideella. Styrgruppen sammanträdde fem gånger 
under 2022. MISO har, enligt överenskommelse med Malmö Ideella, haft ansvar för 
administrationen av Malmöandan samt arbetsgivaransvaret för den idéburna sektorns 
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samordnare. MISOs uppdrag att ansvara för samordningen av Malmöandan är förankrat 
hos styrgruppen.  

Malmöandans styrgrupp tar beslut om tematiska prioriteringar för varje år. Under 2022 
var temat "unga, trygghet och delaktighet". Tanken är att denna prioritering ska utgöra 
en röd tråd för de arrangemang Malmöandan gör under året. 
 
Den 30 maj arrangerades 2022 års dialogforum. Detta forum syftar till att främja en 
fortlöpande dialog om förutsättningar för samverkan mellan sektorerna kring 
gemensamma samhällsutmaningar. Forumet syftar också till att öka inflytandet och 
demokratin kring de uppdrag/ansvar/engagemang vi har. Intresset var stort och vid 
dialogforumet deltog cirka 120 personer, verksamma i Malmö stad, idéburen sektor, 
näringslivet och inom akademin. Som en del av resultatet från Dialogforumet startade 
Malmöandan en samverkansprocess med Impact Malmö, ett initiativ från olika 
näringslivsaktörer och aktiva i föreningslivet med syfte att fler unga ska få ökade 
möjligheter och tillgång till hållbar försörjning. Samtidigt skapade Malmöandan en 
sammanfattning med ungas rekommendationer till beslutsfattare. För att titta på filmen 
om dialogforumet eller läsa sammanfattningen gå in på Malmöandans hemsida  
 
Under året arrangerade Malmöandan 9 lärandeluncher. Lärandelunch är ett informellt 
koncept där personer som arbetar med, forskar om, studerar eller på annat sätt har 
kunskap om samverkan och innovation delar med sig av sitt arbete. Malmöandan 
bjuder på vegetarisk lunch och mötena sker i samverkan med stadens förvaltningar, 
utifrån deras respektive uppdrag, och i förhållande till föreningars behov och 
engagemang kring olika frågor med fokus på innovation och samhällsnytta. Ca. 200 
personer bland studenter, aktiva i föreningslivet, förtroendevalda politiker samt 
tjänstepersoner från Malmö stad; deltog på dessa lärandeluncher.   

Malmötimmen sker två – tre gånger per år. Vid dessa arrangemang turas idéburna och 
offentliga om att presentera ett projekt, en verksamhet, process eller motsvarande. Syftet 
är primärt att öka förståelsen och kunskapen om varandras förutsättningar. 

Under året arrangerades dessa två Malmötimmar: 

• Malmötimmen den 7 april genomfördes digitalt, där Malmöandans samordnare 
träffade Fryshuset som berättade om deras projekt 4-uvas [four-uvas] och 
Lampan, som syftar till att unga hittar vägar till ett arbetsliv som de vill ha och 
trivs med. Ta del av Malmötimmen här 
 

• Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra. Malmötimmen den 
6 oktober genomfördes i samarbete med Malmö Ideella och Kodex Malmö, som är 
ett initiativ som samlar organisationer, myndigheter, politiska partier, näringsliv 

http://www.malmoandan.se/
https://www.malmoandan.se/kopia-p%C3%A5-dialogforum-2021-i-bilder
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och akademi i ett gemensamt upprop mot hat och rasism. Vid Malmötimmen 
hölls en panel där aktörer från näringslivet, föreningslivet och Malmö stad 
deltog.  Ca. 50 personer deltog i publiken och bland panelister fanns 
representanter från Malmö stad, ABF, Altitude Meetings, Flamman och Open 
Skåne. Ta del av Malmötimmens film här  

 
För att läsa mer om Malmöandans arbete besök hemsidan: www.malmoandan.se 
 

 
 
 
 

Styrelsen  
MISOs styrelse består av representanter från Malmöidrotten och besitter tillsammans en 
stor erfarenhet och samlad kompetens inom områden som t ex styrelsekunskap, 
elitidrott, breddverksamhet, sponsorarbete, TV-avtal, föreningsutveckling/strategiarbete, 
evenemang, inkludering, hälsofrämjande arbete, ekonomi, marknadsföring och 
kommunikation. 
MISOs styrelse finns här för våra medlemmar och under året har vi valt att lägga stort 
fokus på att presentera MISOs styrelse i olika forum. 
 
Styrelsen har under 2022 avhållit 1 konstituerande styrelsemöte och 7 ordinarie 
styrelsemöten under verksamhetsåret.  
 
MISOs förtroendevalda  
Tommy Theorin (ordförande, Sam VU samt VU)  
Kristin Kringstad (v. ordförande, Sam VU samt VU)   
Sören Busk (kassör, VU) 
Linda Liljedahl (sekreterare) 
Sofia Garametsos, Bosse Cronqvist, 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, Bosse Cronqvist och Tommy Theorin. 

Förtroendevalda & Anställda 
  

https://www.malmoandan.se/vad-vi-g%C3%B6r
http://www.malmoandan.se/
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MISOs grupp för bidrag & stöd  
Kristin Kringstad (ansvarig), Sofia Garametsos, Bosse Cronqvist och Johan Gustavsson. 
Adjungerade är representant från 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 Linda Liljedahl 
suppleant. 
Dialoggrupp med Fritidsnämnd 
Tommy Theorin och Lena Videkull är ordinarie ombud och Linda Liljedahl samt Johan 
Gustavsson är suppleanter. 
Referensgrupp med fritidsförvaltningen 

Kris Kringstad och Piotr Rogowski är ombud.  
Styrgrupp för Malmöandan 
Tommy Theorin och Katarina Olsson.  
Styrgrupp Föreningspool Malmö 
Tommy Theorin och Katarina Olsson. Sofia Garametsos är suppleant.  
LÖK – Lokal överenskommelse för integration 
Katarina Olsson är ombud.  
Styrgrupp Malmö stads Föreningsgala 
Katarina Olsson är ombud. 
CTC referensgrupp 
Katarina Olsson är ombud och Johan Gustavsson är suppleant. 
 
Personal  
Under året har Linda Attin lämnat verksamheten och gått i pension. Vi vill i 
verksamhetsberättelsen passa på att tacka Linda för hennes engagemang och bidrag till 
att skapa ett levande föreningsliv i Malmö. 
Linda har ersatts av Katarina Olsson, Verksamhetschef MISO 50%. I MISO finns även 
Ulla Qvartsenklint, kommunikatör på 50%. 
 
Föreningspool Malmö  
2022 har Föreningspool Malmö haft en bemanning bestående av: verksamhetschef 
anställd med stöd från fritidsnämnden på 50%, en informatör på 50% med 
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arbetsmarknadsstöd samt 6 tjänster motsvarande 4,5 heltidstjänster med olika former 
av arbetsmarknadsstöd. Av de fem heltidstjänsterna arbetar 2,5 person med 
ekonomi. Personalen kompetensutvecklas löpande för att kunna möta föreningslivets 
behov. 
 
Arbetsgivare 
MISO är medlem i Fremia – arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
MISO framför sitt tack till alla dem som medverkat i och bidragit till vår verksamhet 
under 2022 och då framför allt medlemsföreningarna, samorganisationer och Malmö 
stads fritidsförvaltning och Fritidsnämnd.  
 

Styrelsen för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Slutord 
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Aktiv Ungdom Malmö 

Ariana FC 

Art of Roll IF 

Backarnas FF 

BBK Playmaker 

BK Flagg  

BMK Aura 

Bokskogens Golfklubb 

Borgen Fight Center IF 

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 

Fightzone 

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 Malmö 

Klagshamns Ryttarförening 

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 

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 Tigers Wrestling Team 

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  

 

Medlemsföreningar i MISO 2022-12-31 
  


