
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Verksamhetsplan & Budget 2023 
 

Ännu ett nytt spännande verksamhetsår står framför oss. Man skall inte alltid titta 

bakåt utan viktigt är att leva i nuet men lika viktigt är att lära av historien.  

Också under de svåra tider som vi upplevt och delvis fortfarande hänger över oss kan 

vi se att idrotten och dess roll i samhället stått sig stark vilket vi skall vara både stolta 

och känna glädje över!  

Alla våra ledare är grunden för all föreningsverksamhet och nya utmaningar ligger 

framför oss. Vi kan konstatera att pandemin har påverkat människors beteende och 

sätt att leva. Viktigt är att stärka upp föreningarnas ledare och att ge dem goda 

förutsättningar genom gedigen ut- och fortbildning på alla nivåer. Allt för att vara väl 

förberedda och kunna verka i sin förenings dagliga verksamhet.  

Efter valet har det skett en hel del förändringar på den politiska sidan och för vår del 

kan vi se en i stort sett helt ny Fritidsnämnd. Vi hade ett gott samarbete med den 

gamla och i de första kontakter som vi haft med delar av den nya nämnden känner vi 

att vi med stor tillförsikt kan se fram emot fortsatt bra och konstruktivt samarbete!   

• MISO bevakar föreningsstödet och nolltaxan för idrotten i Malmö. 

• MISO arbetar för anläggningsutveckling och anläggningsunderhåll i staden. 

• MISO vill att våra barn och unga ska få mer tid för idrott i skolan och inte 

minst, vill MISO höja kunskapen kring idrottens vikt och betydelse för hälsan i 

samhället. 

 

Tommy Theorin, Ordförande i MISO 

 MISO – Idrott åt alla 
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Verksamhetsplan 2023 
MISO - Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 
är en paraplyorganisation för Malmös idrottsföreningar som bildades 1974. 
MISO verkar för att skapa bästa förutsättningar för idrotten i Malmö. Arbetet är inriktat på 
förbättring av föreningsbidragen, ett inkluderande Malmö och utveckling av 
sportanläggningar och lokaler. MISO stöder idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare 
Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med samt Rent spel. 

 
 

 
MISO vill skapa hållbara förutsättningar för idrotten i Malmö på kort och lång sikt. MISOs 
viktigaste uppgift är den dagliga dialogen med sina medlemsföreningar och att företräda 
dessa i frågor av intresse för dem. Förutom det ständiga behovet av kontinuitet och 
förutsägbara stödsystem så står just nu den ökade bristen på ledare/ideellt engagerade och 
oro för skenande kostnader högt upp på vår och våra medlemsföreningars agenda.  

Mötesplatser 

MISO vill bygga relationer med sina medlemmar och attrahera nya föreningar att ansluta sig 
till vårt gemensamma arbete med att skapa bästa förutsättningar för idrotten i Malmö. Vi 
skapar mötesplatser och medlemsträffar för kunskapsutbyte, utbildning, dialog och 
samverkan.  

Kommunikation och evenemang 

MISO bedriver en aktiv omvärldsbevakning och sprider information till våra 
medlemsföreningar. Målet med vår medlemskommunikation är att skapa mervärden och 
att underlätta för våra medlemmar i vardagen. Kontinuerlig information sker genom digitala 
medlemsbrev, hemsida www.miso.se, Facebook/misomalmo och LinkedIn.  

En del av vår kommunikation går ut på att visa på bredden bland våra medlemsföreningar 
och Malmöbor som letar efter aktiviteter till sig själv eller sina barn hittar till våra 
medlemsföreningar och Malmö stads platser för idrott och fritid på vår digitala karta: 
http://bitly.com/misokartan 
 
MISO arrangerar på uppdrag av Malmö stad ”Föreningarnas dag” i samband med 
Malmöfestivalen. Här ges ideella föreningar möjlighet att utan kostnad möta Malmöborna 
för att profilera sin förening, värva nya medlemmar och frivilliga krafter. Vi har tillgång till 
stora scenen på Gustav Adolfs torg och de föreningar som önskar delta i ett fullspäckat 
scenprogram är välkomna att göra det.  

MISOs vardag 
  

http://www.miso.se/
https://www.facebook.com/misomalmo
https://www.linkedin.com/company/miso-malm%C3%B6-idrottsf%C3%B6reningars-samorganisation/
http://bitly.com/misokartan


 

 
3 

Varje år arrangeras även Föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö på Malmö Universitet 
där nya studenter introduceras till Malmös föreningsliv.  

Vi letar hela tiden efter sammanhang där idrotten i Malmö ges möjlighet att exponera och 
dela med sig av sina kunskaper, verksamheter, evenemang och samhällsprojekt i olika 
forum och kanaler.  

Idrottspolitiska frågor 

En av MISOs huvuduppgifter är att driva idrottspolitiska frågor och att samråda med 
Fritidsnämnden och fritidsförvaltningen i aktuella frågor. RF-SISU Skåne är en viktig 
samarbetspartner för oss och tillsammans arbetar vi för att driva prioriterade 
idrottspolitiska frågor. Det handlar både om att stötta Malmös föreningsliv att arbeta i 
enlighet med strategi 2025 och att ge dem rätt förutsättningar för att göra så.  
MISO följer och samverkar på olika sätt med lokala, regionala och nationella 
samorganisationer för civilsamhället. Vi försöker ta plats i olika forum och sammanhang för 
att lyfta fram idrotten och föreningslivets betydelse för samhället.  

Föreningsstöd och bidrag 
Vi vill fortsätta att samverka med, och vara en självklar partner till, Malmö stad i det årligt 
återkommande samrådet gällande föreningsstöd. Vi ser det angeläget att påverka så att 
föreningsavdelningens budget gällande allmänna bidrag ökas. Dialoggrupp samt olika 
referensgrupper är forum för samtalen. MISOs styrelse har en bidragsgrupp som aktivt 
bevakar föreningsstödet.  

MISO vill medverka till att Malmö stad alltid skall ha landets bästa föreningsstöd! 

Anläggningsfrågor 
Anläggningsfrågor och verksamhetsplatser/lokaler är en förutsättning för idrotten. Även 
fördelningsprinciperna och prislistan som Fritidsnämnden årligen fastställer bevakas och 
MISO är involverade i arbetet med dessa. MISO vill föra en dialog i dessa frågor med alla 
förvaltningar som har anläggningsfrågor och stadsplanering på sitt bord. MISOs styrelse har 
en dedikerad anläggningsgrupp som fokuserar på anläggningsfrågor. Det sker även 
regelbundna träffar mellan MISOs styrelse och relevanta personer på fritidsförvaltningen 
och Stadsbyggnadskontoret.  

För att MISO ska kunna påverka idrottens förutsättningar i Malmö är det viktigt för oss att 
vara en remissinstans i frågor kopplat till t.ex. bidrag, fördelningsprinciper och 
stadsplanering. 

Priser och utmärkelser 

MISO utser årligen Årets Pegasus, Årets Idrottskvinna och Lovande tjej. Priserna delas ut på 
Föreningsgalan som arrangeras av Malmö stad. MISO medverkar i planeringen av galan.  
Vi är också glada över att Mästarhyllningen blivit ett årligt återkommande arrangemang. På 
Mästarhyllningen hyllas Malmös SM-vinnare av Malmö stad.  
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MISO medverkar även i juryarbetet för Malmö stads priser: Årets eldsjäl idrott och Årets 
förening idrott, Malmö stads Idrottspris samt för Walk of Fame. 

Stöd och bollplank till våra medlemsföreningar 
MISOs personal och styrelse besitter tillsammans stor erfarenhet och samlad kompetens 
inom idrottens och föreningslivets alla områden. Vi finns här för våra medlemsföreningar 
som stöd/bollplank i arbetet med att driva och utveckla sina verksamheter. 

Ledarutveckling och tillväxt 

Bristen på ledare är ett hot för idrotten och föreningslivet. För att så många Malmöbor som 
möjligt ska ha tillgång till idrott och ett levande föreningsliv ser MISO ledarutveckling- & 
ledarrekrytering som en viktig del av sin verksamhet. Det finns ett behov av att få fler ledare 
att stanna kvar, nå nya målgrupper och att locka fler unga att engagera sig i föreningslivet 
som ledare, styrelseledamöter, domare osv. Idrotten och idrottsföreningarna i Malmö 
behöver spegla Malmös demografi och vi behöver hitta sätt att ta tillvara på all den 
kompetens som finns inom idrotten. Samtidigt behöver vi attrahera nya målgrupper och 
arbeta för att yngre generationer vill engagera sig för att säkra tillväxten. MISO har valt att 
öronmärka en del av det återstartstöd organisationen erhöll från Malmö stad i slutet av 2021 
till en satsning på ledare. Arbetet kommer att ske tillsammans med våra 
medlemsföreningar, Malmö stad och andra lämpliga partners. 

Arbetsmarknadsfrågor 

MISO medverkar i arbetsmarknadsåtgärder anpassade för föreningslivet och verkar för att 
påverka så föreningslivet ges en långsiktig ekonomisk förutsättning att behålla och anställa 
personer med anställningsstöd. En av Malmös stora utmaningar är att många ungdomar 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Malmöandan har valt detta som ett av sina fokusområden 
och här har idrotten mycket att bidra med. För många ungdomar är det inom idrotten man 
bygger sina nätverk, får sitt första ledaruppdrag, sommarjobb och även referenser för 
framtida jobbsökande. Vi vill medvetandegöra de möjligheter föreningslivet har att göra 
skillnad för ungdomar i Malmö men också hitta nya sätt för idrotten att samverka med olika 
aktörer för att göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler! Malmö stads satsningar på 
lovverksamhet där många ungdomar ges möjlighet till arbete och ”Ung i sommar” är viktiga 
satsningar där vi gärna ser att idrotten engagerar sig.  

Jämställdhet  
MISO arbetar för det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete att kvinnor och 
män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla 
områden. Att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska få vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Inkludering 

Personer med olika typer av funktionsnedsättning har drabbats hårt av pandemin och det 
har lett till att flera aktörer ser ett behov av att sätta extra fokus på målgruppen. MISO ser det 
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som ett prioriterat område och vill på olika sätt bidra till att öka möjligheterna för personer 
med funktionsnedsättning att ta del av ett attraktivt idrottsutbud i Malmö. Det gör vi t ex 
genom att engagera oss i Friskusgruppen som är ett initiativ från Malmö stad som samlar 
olika intressenter för att gemensam arbeta med frågan. Tillsammans med RF-SISU Skåne 
och Parasport Sverige vill vi verka för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 2021 
tilldelades vi ett återstartstöd från Malmö stad som ska användas för utveckling av 
parasporten i Malmö och dessa medel kommer att användas i samverkan med andra 
aktörer genom t.ex. Friskusgruppen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdrag och samverkan 
  

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. Huvudman för verksamheten är MISO. Föreningspool Malmö består av två 
delar; personliga möten/rådgivning och ett utbildningsprogram med kostnadsfria 
utbildningar för föreningslivet. Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning och har en 
ständigt pågående dialog med fritidsförvaltningen och föreningslivet i Malmö kring 
behov av stöd och utbildning. Denna kunskap ligger till grund för utveckling av 
verksamheten. Föreningspool Malmö behöver hela tiden utvecklas för att möta 
föreningslivets och bidragsgivares behov och önskemål  
Mer att läsa om arbetet finns på www.foreningspoolmalmo.se 

 

NAD & Engagemang för Malmö 
MISOs medlemsföreningar erbjuds delaktighet i verksamheten Nätverk-Aktivitet-
Delaktighet, NAD, som inom ramen för Partnerskap Skåne arbetar för att ge nyanlända 
möjligheten att komma ut i föreningslivet och stärka sina sociala nätverk, öva svenska 
språket och förbättra sin hälsa.   
Mer att läsa om arbetet finns på www.foreningslots.se/nad  
Genom Engagemang i Malmö vill vi att nyanlända personer ska få ta del av information 
om föreningslivet och få möjlighet att lotsas till en idéburen verksamhet för att 
underlätta introduktionen och integrationen i det svenska samhället. 
Mer att läsa om arbetet finns på www.foreningslots.se/engagemangimalmo  

https://foreningspoolmalmo.se/
https://foreningspoolmalmo.se/
https://www.foreningslots.se/nad
https://www.foreningslots.se/engagemangimalmo
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 Budget 2023  Utfall 2022 

Intäkter     

Medlemsavgifter 25 000   25 400 

Organisationsstöd MISO Fritidsnämnd  629 000   612 000 

Föreningspool Malmö 3 221 080   2 951 000 

Malmöandan Övriga intäkter 1 000 000   992 502 

Återstartsbidrag x 3 stycken 1 260 353   94 066 

Övriga intäkter 117 000   83 157 

     

Summa intäkter 6 252 433     4 758 125 

     

Kostnader     

MISO organisationskostnader  254 658   223 662 

MISO personalkostnader  380 436   637 738 

Föreningspool Malmö 3 344 733   3 039 867 

Malmöandan 1 000 000   992 502 

Återstartsbidrag x 3 stycken 1 260 353   94 066 

      

Summa kostnader 6 240 180     4 987 835 

     

Finansiella intäkter/kostnader     

Intäkter 10 000   433 

Kostnader 0   208 

     

Resultat 22 253     -229 485 

 

MISO budget 2023 
  

Malmöandan  
Malmöandan är en plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och 
Malmö stad. Till grund för Malmöandan ligger kunskaperna från Malmökommissionens 
arbete och agenda 2030. Visionen är att genom samverkan skapa en jämlik, öppen och 
demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar.  
MISO ansvarar, enligt överenskommelse med Malmö Ideella, för anställningen av 
Malmöandans samordnare för idéburen sektor och har det administrativa ansvaret för 
Malmöandan. Samordningsansvaret är förankrat i styrgruppen där MISO har en fast 
plats. 
Mer att läsa om arbetet finns på: www.malmoandan.se 

 

https://www.malmoandan.se/

