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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
Drivkraft Malmö

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
250 000

Organisationsnummer
802463-2484

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
JESSICA GRUNDSTRÖM AHLDIN
E-postadress
jessica@drivkraftmalmo.se

Mobiltelefon
0708112930

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.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
819-5067

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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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
Fornminnesvägen 47

Organisationens postnummer
218 46

Organisationens telefonnummer
0708112930

Organisationens e-postadress
jessica@drivkraftmalmo.se

Har ni en besöksadress?
Nej
Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.drivkraftmalmo.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Joakim Gyllin

Telefonnummer
0708632876

E-post
joakim.gyllin@ortelius.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Catharina Edman

Telefonnummer
070-995 06 73

E-post
catharina.edman@telia.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

173

Antal kvinnor

111

Antal män

62

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

103
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Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Drivkraft Malmö är en ideell förening som ska bedriva mentorsverksamhet samt studiemotiverande insatser för unga och deras
familjer i Malmö med omnejd.
Drivkraft Malmö har som ändamål att skapa förutsättningar för och medverka till att unga kan formulera positiva målbilder för den
egna utvecklingen på såväl kort som längre sikt. Inom ramen för föreningens verksamhet ska också möjligheter ges för skapande av
olika kontaktytor till fördel för alla som är involverade. Bl a erbjuds sommarjobb till de elever som deltagit i läxhjälp för årskurs nio
och gått ut med höjda betyg. Dessa sommarjobb erbjuds tillsammans med partners inom fastighetsbranschen och är många elevers
första möjlighet till arbete.

Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Vi söker för två målgrupper: Elever med extra stödbehov och föräldrar långt ifrån arbetsmarknaden.
Vi arbetar nära kuratorerna/elevhälsan på de 17 skolor vi är verksamma på för att stötta elever som har någon form av problembild. Vi
har också ett samarbete med socialtjänsten och ofta kontaktar föräldrar oss direkt i en oro över sitt barns välmående som vi försöker
tillgodose genom att finna en passande mentor som vi sedan följer nära. En ökande del av våra elever har idag en situation där
socialtjänsten är involverad.
Vi har också ett föräldraprogram där vi stöttar vuxna för att de ska känna större inkludering i samhället och bidra till att de får jobb.
Denna målgrupp har ofta ett stort behov av sociala kontakter och individuellt stöd då samhället ofta upplevs komplext och
svårnavigerat. Vi har regelbundna träffar hos våra samarbetspartners för att bidra till ett bra föräldraskap och finna egna vägar till
arbete. Denna målgrupp står väldigt långt från arbetsmarknaden idag.
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.
Det är ofta resurskrävande att finna mentorer till elever/vuxna som är språksvaga och/eller har en svårare problembild. För att vi ska
kunna arbete med dessa frågor och vara en bra partner till kuratorer och socialtjänst behöver vi stöd för en del av personalkostnaderna.
Personalkostnaderna 2019 var strax över 3,5 miljoner. Ansökan till Arbetsmarknads- och socialnämnden på 250 000 SEK avser
finansiering motsvarande en halvtidsbefattning för att täcka en del av kostnaderna för att kunna jobba aktivt med stöd till de med extra
behov.
Vi har inga öppettider utan alla våra aktiviteter och möten sker runt om i Malmö. Vi har däremot 6 projektledare som mer eller mindre
är tillgängliga alla dagar i veckan för våra dryga 120 relationer i Malmö som har frågor och behöver stöttning på olika sätt. Vi
anordnar också aktiviteter minst en gång/månad som syftar till att skapa gemenskap och socialt utbyte som också medför kostnader.
Dessa aktiviteter sker alltid på helger eller kvällstid.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vi har idag närmare 9 års erfarenhet av att bedriva ett nära stödarbete till barn och ungdomar i åldern 12-16 år och vet vad det innebär
för en ung kille eller tjej att få någon i sitt liv de verkligen kan relatera med. Under 2021 avser vi fortsätta vårt framgångsrika arbete att
stötta unga killar och tjejer från alla delar av Malmö genom att finna bra förebilder och medmänniskor som är rätt för just dem. Vi vet
också att via våra gemensamma nätverksträffar får eleverna träna på sin sociala förmåga samtidigt som vi gör något trevligt
tillsammans och lär känna andra människor. Utöver de individuella träffarna planerar vi att ha minst en träff i månaden under 2021 för
att bidra till elevernas välmående, utveckling och att de klarar skolan.
För föräldrarnas del har vi nu utökat med "andra vuxna" som kan ansöka om en mentor via Drivkraft Malmö och vara med i vårt
program. Man behöver alltså inte längre vara förälder åt en ungdom i verksamheten för att kunna vara med och på så vis kan vi tacka
"ja" till fler vuxna som söker sig till oss. Efter att ha utvärderat feedback från denna målgrupp planerar vi fortsatt träffar med
arbetsmarknadsfokus för att hjälpa fler vuxna att komma in på arbetsmarknaden eller en utbildningsväg som leder till arbete. Vi
kommer fortsätta med individuellt stöd på samma nära sätt för att de ska få träna på sin svenska och komma ut i andra sammanhang,
något som är mycket uppskattat för att bryta utanförskapet och känna sig vara en del av samhället.
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Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
För de ungdomar vi stöttat genom åren ser vi vad det långsiktigt innebär när man haft någon i sitt liv under en kritisk period. Vårt
långsiktiga mål är att stötta våra unga mot en ljus framtid och det innebär ett inre välmående, goda relationer och jobb eller studier som
skapar framtidstro. Vår strävan är att få följa våra ungdomar över lång tid och idag har vi flera som varit med så länge att de nu själva
blir mentorer till yngre tjejer och killar som behöver stöd, vilket ytterligare gynnar deras självbild, självkänsla och framtidsutsikter.
För föräldrarna och de vuxna som vi stöttar avser vi bryta utanförskapet och att de ska känna sig inkluderade och ha givande studier
eller ett arbete att gå till. Vi vet att inget kan ersätta att känna sig vara en del av samhället och vårt mål på 5 år är att de föräldrar vi
stöttar idag har fast och tryggt jobb.
Några exempel:
Vi har en elev som via Drivkrafts mentorskap idag arbetar som fritidspedagog i Malmö medan flera av hans tidigare vänner inte längre
lever utan fallit offer för våld och gängkriminalitet.
Vi har elever som kommit från en socioekonomiskt utsatt bakgrund och psykisk ohälsa som genom ett nära stöd tagit sig igenom en
begränsande självbild till ett större välmående, studier och arbete.
Vi har föräldrar som varit i vårt mentorsprogram som funnit vägar till studier och arbete och vi har bla. själva anställt en förälder
tillsammans med MKB.
Vi har ca 30 timavlönade läxhjälpare där många varit elever hos oss.

Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Alla mentorer får svara på ett formulär kring hur de upplevt året med sin elev och hur de upplevt Drivkraft som organisation och vad
vi kan göra bättre.
Eleverna får svara på ett eget formulär som handlar om hur de upplevt året med sin mentor samt om de upplever att de utvecklats
socialt, gjort en betygsökning tack vare mentorsstödet, höjt sitt självförtroende mm. Vi har också individuella samtal efter 10 träffar för
att utvärdera och en nära uppföljning med skolan kring varje enskild elev.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Själva grunden i Drivkrafts arbete handlar om att bidra till en ljusare framtid och vara en mötesplats för alla stadens invånare, oavsett
bakgrund. Vi strävar efter att utjämna våra ungas grundförutsättningar att kunna, orka och vilja skapa en givande framtid för sig själva.
Inte sällan är det mentorer från en annan kulturell och socioekonomisk bakgrund som tar sig an eleven men som på något vis själva har
haft svårigheter under sin tonårstid och som nu vill visa på och bidra till någon annans välmående och framgång.
Vi har elever från Malmös alla hörn. I våra aktiviteter och vår verksamhet möts de alla tillsammans med sina mentorer och oss som
jobbar i Drivkraft. Här har de möjlighet att träffa och lära känna någon som lever ett annat liv, som bor i en annan del av Malmö. Inom
Drivkraft möts vuxna och ungdomar, pensionärer och studenter, killar och tjejer, män och kvinnor, höginkomsttagare och
bidragstagare för att tillsammans hitta på saker vi tycker är roligt, spännande och givande. Vi lär oss av varandra och möter nya
kulturer, sätt att vara och tänka. Här möts vi som de människor vi är, oavsett ålder, kön, kultur, tro, sexuell läggning eller inkomst och
vi arbetar brett på de skolor vi är verksamma på för att alla ska känna sig välkomna.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Genom mentorskapet och många av de aktiviteter vi har diskuterar vi vad respektive elev behöver för att utvecklas. Många önskar sig
deltagande i olika aktiviteter och detta försöker vi uppfylla. Vi prova på många idrottsaktiviteter och erbjuder även
inspirationsföreläsningar. Då önskemål framkommit om studieteknik och möjlighet att träffa elever från gymnasiet har vi anordnat det.
Vi utvärderar varje relation och implementerar åsikterna i verksamheten för kommande år.
Vi har en nära dialog med varje relation och återkoppla där resultatet av resp förändring eller önskemål.
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi samarbetar både med socialtjänsten och kuratorerna på skolorna för att fånga upp elever som på olika sätt inte mår bra. Ibland tar
föräldrar kontakt med oss direkt innan några insatser har satts in i oro över sitt barn. Vi stöttar även föräldrar som står utanför
arbetsmarknaden och inte känner sig delaktiga i samhället.
Vi erbjuder stödpersoner till elever och vuxna som har behov av stöttning och en bra förebild i sitt liv. Vi intervjuar både elever, vuxna
och tilltänkta mentorer och finner personer som kan relatera med varje elev och förälderns unika situation, bakgrund, personlighet,
intressen och/eller framtidsdrömmar om sådana finns. Detta gör att relationerna ofta blir äkta och genuina från start och att de får
någon de känner att de kan anförtro sig till. Vi bjuder också in till gemensamma aktiviteter som de är välkomna till när de känner sig
mogna för att träna på sina sociala förmågor och öva på att bryta den tillbakadragenhet som kan infinna sig när man inte mår bra eller
upplever brister i sin kommunikationsförmåga. På detta sätt kompletterar vi Malmö Stads insatser och är en stark resurs för skolorna
för att bidra till att fler unga och deras föräldrar mår bra och kommer på en självförsörjande och välmående väg i livet.
Vi kontaktas allt oftare från socialtjänsten och upplever också att många av de elever som kommer via kuratorn är s k "svårare fall".
Många har en tuff bakgrund och vi lägger ökade resurser på att hitta mentorer som ska kunna göra skillnad.

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

4 098 285

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

0

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

55 580

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

7 heltidsanställda plus 32 timanställda

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

3 530 744

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.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Skolverket 893 396 kr
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.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Grundskoleförvaltningen 100 000 kr
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Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
19 drivkraft signerad ÅR.pdf (2,89 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
19 drivkraft signerad ÅR.pdf (2,89 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
19 drivkraft signerad ÅR.pdf (2,89 MB)
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)
19 drivkraft signerad ÅR.pdf (2,89 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
budget 2021 ansökanny.pdf (24 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)
årsmöte2020.pdf (36 KB)
årsmötet2020.pdf (21 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
konsti .pdf (49 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 för ideell förening drivkraft11115.pdf (61 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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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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2020-05-15
Drivkraft Malmö

Budget

2021

Intäkter
Kommuner
Statligt
Stiftelser
Näringslivet

1 180 000,00
800 000,00
63 000,00
1 505 000,00

Summa Intäkter

3 548 000,00

Lönekostnader
Övriga kostnader

-3 619 654,00
-443 025,00

Summa Kostnader

-4 062 679,00

Resultat

-514 679,00

2020-05-15

]

2020-05-15

2020-05-15

]

2020-05-15

2020-05-15

Prel VERKSAMHETSPLAN 2021
Drivkraft Malmö arbetar för att våra ungdomar går en ljus framtid tillmötes och att
städerna vi verkar i ska vara en plats där man sträcker ut en hand till varandra. Vi
verkar idag i Malmö, Landskrona, Helsingborg och Båstad där vi genom de skolor vi
samarbetar med bedriver läxhjälp och erbjuder mentorskapsstöd till elever och
föräldrar.
Under 2021 planerar vi att förstärka vår närvaro ytterligare i Malmö för att fånga upp
fler elever med olika behov samt utveckla vårt stöd till föräldrar och vuxna. Ett av våra
prioriterade områden blir fortsatt Rosengård där vi arbetar tillsammans med MKB.
Vi har även adderat skolor så som Bergaskolan och Munkhätteskolan vilket gör att vi
arbetar över hela Malmö.
Vår läxhjälp har fått en markant ökning av deltagare, från 7800 elevtimmar till 13 000
elevtimmar i Malmö och vi kommer att arbeta hårt för att bibehålla detta.
SYFTE
Att bidra till att fler elever går ut med godkända betyg och att både eleverna och vuxna i
samhället har med sig en god självkänsla och framtidstro oavsett var de är idag.
ARBETSSÄTT
Vi samarbetar nära skolornas personal och lär känna eleverna själva via våra
läxhjälpstillfällen för att finna de elever som är i behov av stöd. Vi har även god hjälp av
EHT-team och soacialtjänstens medarbetare f a hitta rätt elever. Vi tror på den genuina
relationen och att det ska kännas naturligt för eleven att få en vuxen i sitt liv som stöttar
dem. Vi träffar också elevernas föräldrar och får möjlighet att höra om deras bakgrund
och livssituation vilket då också gör det naturligt att erbjuda dem stöd och hjälp när
behov finns.
Utöver att vi är synliga i sociala medier där vi aktivt söker frivilliga så samarbetar vi
också med ett stort antal företag och andra verksamheter där vi träffar personalen och
finner frivilliga som vi efter intervju och bakgrundskoll ”matchar” ihop med rätt elev
eller förälder.
Målsättning 2021
Att skapa ett större engagemang för att få frivilliga till mentorsverksamheten och kunna
ta emot fler elever och vuxna, framförallt unga killar som de ibland saknas mentorer till.
I augusti 2019 startade vi också Drivkraft Akademin för att skapa supportgrupper för
9:or och utbilda dem i Personligt Ledarskap för att de ska få bra verktyg med sig in i
gymnasiet och vidare i sitt liv. Vi diplomerar alla 14 elever i maj 2020. Vår målsättning
är att ha ytterligare 20 elever som vi tar igenom Drivkraft Akademi till juni 2021.
TIDSPLAN
Vår årscykel startar i augusti då eleverna börjar i en ny årskurs.
Inför skolstarten 2020 planerar vi att komma ut till samtliga skolor och träffa eleverna
för att berätta om läxhjälpen och mentorskapsstödet som finns för dem och att få följa
dem till skolårets slut.
Januari - Juni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Terminsstart på samtliga skolor med läxhjälp.
Motivationsföresläsning på skolor f a få in fler elever
Föredrag och presentationer på företag för att få frivilliga
Kampanjer på sociala medier för att få frivilliga
Gemensamma aktiviteter för elever och deras mentorer varje månad
Träff med vuxna och deras mentorer
Träff med eleverna i Drivkraft Akademin.
Nätverksträff där samtliga elever, mentorer, läxhjälpare, skolpersonal och
samarbetspartners träffas under och lyssnar på ett givande föredrag, äter och
umgås.
Löpande läxhjälpsutbildningar och mentorsutbildningar för nya frivilliga.
Diplomering i Turning Torso för alla som genomgått mentorsprogrammet under
läsåret.
Uppföljning och utvärdering av resultat kring läxhjälpen och mentorskapet med
skolorna.
Uppföljning och utvärdering kring vad mentorskapet betytt för elever, vuxna och
mentorer.
Uppföljning och utvärdering med samarbetspartners kring årets gemensamma
insatser. (Ex. Stena Fastigheter, Rosengård Fastigheter, MKB, Heimstaden och
HSB som vi samarbetar med för att erbjuda 9:or sommarjobb och MKB som från
skolstarten 2019 medverkat till att vi kan erbjuda frukost och ha läxhjälp på
morgnarna på Rosengårdsskolan).
Uppföljning och utvärdering av Drivkraft Akademin.
Planering kring höstterminens uppstart.

Augusti – December
• Skolstart med presentationer på samtliga skolor för elever och lärare.
• Löpande presentationer på företag och verksamheter för att få frivilliga.
• Kampanjer på sociala medier för att få frivilliga
• Gemensamma aktiviteter för elever och deras mentorer varje månad
• Träff med vuxna och deras mentorer vid två tillfällen under hösten kring
föräldraskap och bidra till arbete och utbildning.
• Internat över en helg med eleverna i Drivkraft Akademin samt en
uppföljningsträff under senare delen av hösten.
• Nätverksträff där samtliga elever, mentorer, läxhjälpare, skolpersonal och
samarbetspartners träffas under och lyssnar på ett givande föredrag, äter och
umgås.
• Löpande läxhjälpsutbildningar och mentorsutbildningar för nya frivilliga.
• Diplomering i december för alla som genomgått mentorsprogrammet och
startade efter årsskiftet.
• Uppföljning och utvärdering av resultat kring läxhjälpen och mentorskapet med
skolorna.
• Uppföljning och utvärdering kring vad mentorskapet betytt för elever, vuxna och
mentorer.
• Planering kring vårterminens uppstart.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN DRIVKRAFT MALMÖ.
Organisationsnummer 802463-2484. Föreningen bildades den 23/11 2011.
Stadgarna har antagits den 23/11 2011.
Stadgarna har reviderats den 16 maj 2012 vid extra årsmöte.
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Drivkraft Malmö ideell förening,
§ 2 Föreningens ändamål
Drivkraft Malmö är en ideell förening som ska bedriva fadder- och mentorsverksamhet samt
studiemotiverande insatser för unga och deras familjer i Malmö med omnejd.
Drivkraft Malmö har som ändamål att skapa förutsättningar för och medverka till att unga kan formulera
positiva målbilder för den egna utvecklingen på såväl kort som längre sikt.
Inom ramen för föreningens verksamhet ska också möjligheter ges för skapande av olika kontaktytor till
fördel för alla som är involverade.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Malmö kommun.
§ 4 Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska och juridiska personer som ställer sig bakom Drivkraft Malmös syften.
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens
stadgar. Ansökan om medlemskap görs genom anmälan till Drivkraft Malmös personal eller genom anmälan
på hemsidan, www.drivkraftmalmo.se. Samtliga medlemmar har rösträtt vid stämman.
Medlem kan aldrig göra anspråk på någon del av föreningens egendom.
§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§ 6 Organisation
Föreningens verksamhetsår utgår från skolårets två terminer (höst och vår). Bokslut och redovisning
baseras på kalenderår. Föreningens verksamhet utövas genom
A. Årsmöte
- årsmötet är Drivkraft Malmös högsta beslutande organ.
B. Styrelse
- styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är dess verkställande organ.
C. Kansli
- kansliet handlägger frågor i enlighet med riktlinjer från styrelsen. Styrelsen utser föreningens
verksamhetschef som löpande leder verksamheten.
D. Revisorer
- revisorerna har att granska styrelsens förvaltning.

§7 Styrelsen
Styrelsen består av minst 3 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter varav en av dessa är
verksamhetschefen. Styrelsen ska utse en av ledamöterna, dock ej verksamhetschefen, till
ekonomiansvarig.
§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder fyra (4) gånger per år och när ordföranden finner det erforderligt.
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller verksamhetschefen i förening med en styrelseledamot. I
frågor hänförliga till den löpande förvaltningen tecknar verksamhetschefen firman ensam. Fakturor
attesteras av verksamhetschefen.
§ 10 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer före den 1/5.
§ 11 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisor. Revisorn ska senast på
årsmötet avge sin revisionsberättelse.
§ 12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast den 31/5 på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast tre (3) veckor före
ordinarie årsmöte och senast två (2) veckor före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Val av revisor.
Val till valberedning bestående av 2 personer.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor.
Beslut i fråga får inte fattas om den inte upptagits i kallelsen till mötet.
§ 13 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. När styrelsen mottagit en begäran om extra
årsmöte skall den inom två (2) veckor utlysa sådant möte att hållas inom två (2) månader från erhållen
begäran. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 14 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.
§ 15 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen.
§ 16 Beslut, omröstning och beslutsmässighet på årsmöten
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas,
såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
§ 16 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 17 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst fjorton (14) dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning
redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom tre (3) dagar efter beslutet.
§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid
upplösning ska föreningens tillgångar användas till ett ändamål som överensstämmer med föreningens

ändamål.
Beslut krävs även om var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras.

