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Inskickat av: Nils Thomas Nilsson

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Aluma, Gatutidningsförsäljarnas föreining i Skåne

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
80 000 kr.

Organisationsnummer
802437-7205

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
Nils Thomas Nilsson
E-postadress
faktumthomas@gmail.com

Mobiltelefon
0703528247

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Nej
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
Saknar gironummer men har ett Företagskonto hos Swedbank: clearing nr: 8214-9 Konto: 904 030 061-9

2. Kontaktuppgifter
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Malmö stad
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malmostad@malmo.se
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+46 (0)40-34 10 00
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
c/o Faktum Bredgatan 8

Organisationens postnummer
21130

Organisationens telefonnummer
0703528247

Organisationens e-postadress
faktumthomas@gmail.com

Har ni en besöksadress?
Nej
Har ni någon hemsida?
Nej
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Hans-Olof Olsson

Telefonnummer
0703907724

E-post
saknas@haringendator.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Thomas Nilsson

Telefonnummer
0703528247

E-post
faktumthomas@gmail.com

3. Organisation och verksamhet
Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

15

Antal kvinnor

5

Antal män

10

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

10

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Att främja gemenskap bland försäljare av Gatutidningen Faktum och på så vis motverka social utanförskap och isolering bland dessa
försäljare.
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Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Personer i social och ekonomisk utanförskap, ofta utan sociala skyddsnät som fångar upp dem. Personer som inte sällan tagit sig ur ett
missbruk, eller av andra orsaker hamnat utanför de vanliga samhällsramarna som ska fånga upp personer med den typen av problem.
Även s.k. fattigpensionärer förekommer bland medlemmarna.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Vi arrangerar ett antarl aktiviterer under året för våra medlemmar.
Bowlingkvällar
Teaterbesök både lokalt i Malmö men även i andra delar av Skåne.
Vi har en aktiv teatergrupp som träffas och arbetar med scenframställning och planerar framträdanden.
Föreningen innehar och förvaltar ett antal årskort för hockey och fotboll som föreningen medlemmar får möjlighet att låna för att
kunna besöka matcher under året.
Det arrangeras varje december möjligheten för medlemmarna att samlas och äta julbord.
Det arrangeras alltid minst en resa, där andra städer och gatutidningar och dess försäljare besöks.
Minigolf kvällar.
Verksamheten planeras långsiktigt och justeras sedan löpande efter utvärdering av utförda evenemang och utifrån nya förslag från
medlemmarna.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Verksamheten verkar för att ge medlemmarna social gemenskap samt den den lilla guldkant som de av ekonomiska skäl inte kan unna
sig själva, såsom till exempel julbord i december och tillgång till föreningsägda årskort för fotboll och ishockey. Detta är saker som
gemene man tar för givet, men som våra medlemmars livssituation inte tillåter. Det skänker även en gemenskap som våra medlemmar
ofta saknar utanför föreningen. Rutiner och evenemang som våra medlemmar ofta talar länge om, både innan och efter de ägt rum.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Föreningens verksamhet en kontinutet i en tillvaro där många lever mer eller mindre från dag till dag, en säkerhet och ett forum i
vilket den egna livssituationen sätts i ett perspektiv i förhållande till andra med liknande förutsättningar. Detta möjliggör ett utbyte av
erfarenheter, råd och stöd när det behövs. Nya medlemmar får ta del av åratal av samlads erfarenheter som gatutidningsförsäljare och
kan på så vis lätt komma in i rollen, lära sig "yrket" och vilka metoder som fungerar bäst.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Verksamhetens arrangemang utvärderas löpande av föreningens styrelse, både före och efter genomförda arrangemang. Erfarenheter
tas med inför framtida arrangemang och lärdomar dras. Styrelsen tar i sin tur in åsikter, upplevelser och omdömmen från övriga
medlemmar.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Föreningen är öppen för alla gatutidningsförsäljare; oavsett ålder, kön och etnisitet. Vi håller oss politiskt och religöst obundna och
håller en så pass låg medlems avgift att alla kan vara medlemmar. Det enda krav vi som förening ställer är ett städat nyktert beteende
vid evenemang.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Föreningen riktas enkom mot gatutidningsförsäljare, drivs av försäljare och personer med ett djupt personligt engagemang i
målgruppen. Vår nichade inriktning kan betraktas som en punktinsats för målgruppen där syftet är att ge målgruppen en gemenskap
och ett forum som för många behövs men saknas. Den bidrar till samverkan och samförståelse mellan personer som i ur och skur
försöker skrapa ihop en dräglig tillvaro stående utanför gallerior, köpcentran och butiker. Den ger en gemenskap som många skulle
sakna om det inte vore för föreningen och en plats av tolerans där alla oavsett bakgrund eller problematik är välkomna

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

76449,77

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

450

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

0

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Ja
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Uppge vilka dokument ni saknar och anledningen till att ni inte kan skicka in dessa
Exempelvis varför ni inte har kunnat genomföra ert årsmöte eller varför ni inte har kunnat fastställa verksamhetsberättelsen. Om ni
har några dokument kan ni ladda upp dem nedan.
På grund av Coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekomendationer har årsmöte inte kunnat hållas som planerat. Detta då flera
av våra medlemmar i styrelsen tvingats till försiktighetsåtgärder då de är del av de så kallade riskgrupperna. Då våra medlemmars
situation är som den är har heller inte årsmöte kunnat arrangeras digitalt eftersom långt ifrån alla medlemmar är ägare till datorer.
Därför saknas följande dokument:
Årsmötesprotokol
Protokolll från Konstituerande årsmöte
Revisionsrapport.
Verksamhetsberättelse är sammanställd men har inte undertecknats av styrelsen då den inte heller kunnat samlas. Den icke
undertecknade verksamhetsberättelsen bifogas.

Ladda upp övriga bilagor
OBS! Om er ansökan saknar bilagor som ni inte har uppgett en anledning till att ni inte har kunnat skicka in är er ansökan inte
komplett.

Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
verksamhetber gafis 2019 signerad.pdf (358 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Resultatrapport 2019.pdf (217 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Balansrapport 2019.pdf (201 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
REvisionsberättelse 2019.pdf (260 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Budget 2021.pdf (29 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplan 2021.pdf (35 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
Årsköte 2020.pdf (416 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Konstituerande möte 2020.pdf (266 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar.pdf (2,95 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Preliminär budget 2021
Intäkter
Ansökt bidrag

80 000,00 kr

Medlemsavgifter

500,00 kr

Summa

80 500,00 kr
Kostnader

Resekostnade

9 000,00 kr

Representation och aktiviteter

42 000,00 kr

Teaterproduktion

9 300,00 kr

Porto, telefon och kontorsmaterial

1 200,00 kr

Ersättning för bokföring (Arvode)

6 000,00 kr

Idrottsevenemang (Årskort

11 400,00 kr

Övriga kostnader

1 600,00 kr

Summa

80 500,00 kr

Summa

Preliminär Verksamhetsplan 2021

Målet för 2021 är att fortsätta arbetet i föreningen i samma anda som tidigare och fortsätta arbetet med att inkludera
försäljare från vara andra orter, såsom Lund, Helsingborg och Kristianstad även om basen är Malmö.
Föreningen arbetar före opinionsbildning och debatt men också för ökad social gemenskap genom återkommande
gemensamma aktiviteter. Alla arrangemang är öppna för alla medlemmar oavsett vilken stad de bor i. Föreningen står för
resekostnaderna ifall medlemmar vill delta i en annan stad än den de tillhör. Detta har visat sig väl knyta ihop föreningens
medlemmar.
Många EU-migranter är idag faktumförsäljare och föreningen målsättning är att fortsätta arbetet med att förbättra
förståelsen för deras situation bland alla försäljare under 2021.
Föreningen fortsätter sitt arbete ,ed att sprida kunskap om hemlösas situation till en bredare allmänhet genom att
tillsammans med Faktums organisation arrangera föreläsningar och studiebesök till företag, skolor och andra organisationer.
Fokus ligger fortsatt på att arrangera sociala och kulturella aktiviteter så som exempelvis:
•

Bio, konsert och teaterbesök.

•

Gemensamma kvällar med bowling, boule och biljard.

•

Dagsutflykter till intressanta platser i regionen som kan kombineras med kulturella aktiviteter.

•

Utställningsbesök

•

Gemensam sommar- och julfest

•

Biljetter till olika intressanta idrottsevenemang såsåom fobollsmatcher.

Under året är vår förhoppning att vi ska kunna företa en längre resa för att möta andra föreningar och verksamheter som verkar i
samma anda, samt deltagande vid eventuella träffar arrangerade av den internationella gatutidningsorganisationen INSP.
Den teatergrupp som startades under hösten 2017 kommer även under 2021 att fortsätta sin verksamhet.

