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Inskickat av: LARS-ERIK ANTIN

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
KFUM KIOSK

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
75 000

Organisationsnummer
802445-3147

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
LARS-ERIK ANTIN
E-postadress
antinlars@hotmail.com

Mobiltelefon
0730985053

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
391-3100

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

Datum
2020-05-29 08:32
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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
Betaniaplan 4

Organisationens postnummer
21155

Organisationens telefonnummer
0730985053

Organisationens e-postadress
lars.antin@kfumkiosk.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Betaniaplan 4

Postnummer
21155

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.kfumkiosk.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Lars Antin

Telefonnummer
+46730985053

E-post
antinlars@hotmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Lotta Karlsson

Telefonnummer
0760968589

E-post
lotta-gimle@hotmail.com

3. Organisation och verksamhet

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

445

Antal kvinnor

225

Antal män

210

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

445

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Sysselsätta barn och ungdomar både fysiskt och psykiskt.Få barn och ungdomar delaktiga som idag står utanför
föreningsliv och annan organiserad verksamhet samt besök äldre människor som behöver en social kontakt och
fysisk rörelse
.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Barn/ungdomar som är eller riskerar att hamna i utanförskap. Barn/ungdomar med olika funktionshinder.
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.
KIOSK är den enda föreningen i Sverige som arbetar dagtid med skolbarn i skolan, är flexibel, anordnar verksamheter som är
anpassade till dem som ska vara med och inte tvärtom. Har uppsökande verksamhet. Vi har hela klasser/grupper
hela läsår för att kunna vinna och få förtroende. Alltid minst 1 timme per vecka och grupp/klass. 1 heltidsanställd.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Genom vår närvaro ökat tryggheten i grupperna vilket gynnar deras chans till inlärning, utveckling, ökar deras självkänsla, bättre
samarbete, mindre mobbning och därmed ökad fysisk och psykisk hälsa. Under denna tid har vi fullt upp med frågor från barnen om
Corona och dess effekt på samhället, dem själva och deras äldre förebilder. Känns som vuxna i deras närhet lägger
kommunikationsnivån ovanför barnens radar. Det måste finnas någon/några vuxna som har tid att lyssna och svara på deras frågor och
det gäller så mycket mera än bara Corona. Vi har olika sorters frågor beroende dels på ursprung, funktionsförmåga och kön. Alla
frågor har en gemensam nämnare och det är barnens framtid som människa och medmänniska
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Vi arbetar mest med barn innan puberteten just för att kunskapen ska användas i framtiden. Barn innan puberteten är intresserade av
existentiella frågor och lyssnar på " äldre " människor för att lära sig så mycket som möjligt. Värderingar och synen på andra individer
och speciellt jämställdhet mellan könen jobbar vi hårt med för att det ska vara självklart att alla är lika. Funktionsnedsatta barn och
andra jobbar vi också mycket med kommunikation för att bli förstådda på det sättet uttrycken och kroppsspråket avser. De behöver
också träna på den fysiska kommunikation genom att se reaktionerna på sina yttrande, ta ansvar för sin kommunikation.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
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Hur utvärderar ni?
Vi har ett ständigt samarbete med Malmö Universitet som b.l.a i februari då en doktorsavhandling ( Daniel Bjärsmyr ) handlade lite
om oss. Vi kommer också att nämnas i en doktorsavhandling i Bergen där Tomas Pettersson kommer att vara mentor för detta.

Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Har väl nämnt vissa bitar redan men under de 16 år vi arbetat med detta har det alltid varit våra huvudämne - att skapa jämlika och
rättvisa förhållande oavsett var du bor, vem du är, vilket kön du, religion m.m. Vi jobbar med detta från dag 1 i våra grupper med olika
samarbetsövningar som riktar sig mot att gruppen gör ett arbete tillsammans oavsett vilka gruppen består av. Detta är beskrivet i boken
om KIOSK som kom ut 2016 och skrevs av Malmö Universitet i samarbete med Linneuniversitetet som använder bitar av den i sin
utbildning till kommande Idrottslärarare.
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.
Det är just vår flexibilitet som gör att vi anpassar vår verksamhet till individen för att få " alla " att kunna vara med. De får
direktrespons på plats om sitt sätt att fungera i grupp. Det är både positiv och negativ feedback som de får arbeta med. Vi ser alltid till
att alla får någon positiv feedback genom etta agerande som är riktat just mot den individ som tar emot det. De får sedan välja mellan
en kram eller ett handslag. På det sättet vet vi att alla fått bekräftelse och beröm för deras sätt att vara vilket är mycket viktigt. Inför
varje termin frågar vi alla våra grupper om det är något speciellt de vill göra och om vi inte kan genomföra det själv anlitar vi andra
föreningar eller organisationer för att få det gjort och då kan det uppstå vissa kostnader. Vi har frekvensen att 3 ggr i gympasalen och 1
gång i deras klassrum där vi går igenom det som hänt eller ska hända i öppen dialogform.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vårt sätt att jobba på är enligt Malmö Universitet och Linneuniversitetet helt unikt i Europa och troligtvis i hela världen och det är ett
sätt. Vi är en förening som bildats för att medlemmarna ska kunna göra det de vill göra och inte styras av laguttagningar, träningstvång
eller tävlingar. Den senaste forskarrapporten visar att vi har rätt. Det blir mindre och mindre barn som söker sig till det traditionella
föreningslivet och vill ah alternativ vilket vi är och har varit i över 16 år

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019

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

Datum
2020-05-29 08:32

Inskickat av: LARS-ERIK ANTIN

Sida
5(7)

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

689687

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

37400

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

38400

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

1

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

468000

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
83000 från fritidsnämnden
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
Verksamhetsberättlese 2019 del 1.pdf (727 KB)
Verksamhetsberättelse 2019 del 2.pdf (443 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
resultat 2019.pdf (244 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd balansräkning för 2019
balans 202.pdf (444 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)
revisor del 1.pdf (659 KB)
revisorsberättelse del 2.pdf (336 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Budget KIOSK 2021.pdf (92 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Preliminär verksamhetsplan 2021 KIOSK.pdf (12 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
styrelse 1.pdf (553 KB)
styrelse 2.pdf (267 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
styrelse 1.pdf (553 KB)
styrelse 2.pdf (267 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.
KIOSK STADGAR s.pdf (1,16 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
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Kan nämna att Coronaviruset har skapat stor oro bland barn och de behöver vuxna att fråga och prata med. Detta ämne har tagit upp
mycket av vår tid under våren 2020 och vi skulle behöva mer tid och fler aktörer till vår hjälp.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
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Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Betaniaplan 4
21155 Malmö
0738 192499

Orgnr 802445-3147
Bankgiro 391-3100

Verksamhetsberättelse KIOSK 2019
Vi har under fu 2A 19 haft över 400 barn iväraordinarie aktiviteter under
Skoltid. Samarbetethar skettmed Österportskolan,Rörsjöskolan, Lindängens
Särsko14 Tornets SU, Stadsmissionen, Statarmuseet i Torup och Burlövs
Kommun.

KIosK har också haftprojekt

som involverat fritids i Malmö Centrum,
Örtagårds sko lan, S venska Kyrkan, äldreb oenden p å Ro s engård o ch

Betania§rkan.
Projekte,nharengageratmer iln}$il detrtagarefrån åldrarna 6 -gZ är.
Samarbetet med Statarmuseet i Torup har haft mer än 1 5 grupper som
KIOSK har betalt for och sett till att de har kommit ut därmed bussar
vi hyrt. I har varitmed på vårbr*ket, 6 har varit på sommandflykt och
har varit påjulpyssel.

1

Vårbruket besöks av de skolornavi har samarbete med och sker då under
April och Maj.
Vårt sonlmeryrojekt bestod av att vi samlade barn &än &itids i lvtatrrnö
Centrumoch garnla från äldreboenden och kyrkans gratisfrukostar.
Tillsarnmans åkte de ut i buss till Statarmuseet fiir en heldag på landet.
Det var fritids frånMalmö Centrumsom åktetillsammans med äldre från
Betania§rkan, äldre från Kirsebergs§rkan åkte med barn från Kirseberg
och äldre från Rosengård åktemed fritids &ån Örtagardsskolan- Ettmycket
lyckat projekt som vi gärna gör om.

Vi har inlett ett samarbete med Tornets

SU under hösten där det finns
barn som har svårighet er attgå i vanlig skola och därfor samlas de
på Hermodsdalskolan diir vi har olika aktiviteter med dem" Barnen är mellan
9 Ltr år och kommer dit i bilar från olika delar av Maknö" Vi fiirsökerockså
ffi dem att prova otrika aktiviteter fiir att om möjligf kunna fortsätta med något
på egen hand och under hösten harde varit på Fightzone och haft julpy*selpå
Statarmuseet vilket lett till att de kommer att samarbeta framöver med varandra.

-

I Burlöv harvi haft c:a 50 tjejtr nnellan 7 - 11 år i det vi kallar " självforsyar "
Där de ffir lära sig olika grepp men framfor allt så har dom roligt och ib land spelar
vi basket eller fotbollmen vi har alltid " fika " där de ffirprata och ställafrågor om
allt vilket är mycket uppskattat.
Samarbetet rned Stadsmissionen har innebtnt 2 aktiviteter med kvinnor
skyddat boende och deras barn.

i

Burlövstidningen gjorde ett reportage om oss som fanns med i deras höstnummer.
Daniel Bjärsholnuhar skrivit om KIOSK i sin disputation som presenteraies i
Januari 2020. Han samarbetade där rned b.l.a Universitetet i Drammen.
KIO SK har ocks å diskuterats p å en konfbrens i Sydafrika där Sverige har ett
samarbete med ANC universitetet somvar intresserade hur vi arbetarmed
Idrotten som medel - inte som mål som ligger till grund for Daniels disputation.
Sammantaget ett bra år fiir KIOSK och vi sm fram mot nya utmaningar 2AZA

Lars Antin och Tommy Karlsson
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Budget KIOSK 2021

Kostnader
Löner

300 000 kr

Soc avg + skatt

168 000 kr

Collectum

19 200 kr

Hyra

38 400 kr

Tele

12 000 kr
539 600 kr

Intäkter
Lönebidrag

281 400 kr

Medlemsavgifter 440 x 85

37 400 kr

Malmö stad denna ansökan

50 000 kr

Skåneidrotten inkludering

50 000 kr

Burlövs Kommun

50 000 kr

Fonder och stiftelser

70 800 kr
539 600 kr

Betaniaplan 4
21155 Malmö
0738 192499

Orgnr 802445-3147
Bankgiro 391-3100

Preliminär verksamhetsplan för KFUK KIOSK 2021
Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med våra skolor. Vi kommer
Att aktivt försöka få in fler grupper med särskilda behov och någon
Form av funktionsnedsättning.
Fortsätta våra samarbete med Stadsmissionen, Tornets SU och söka
Samarbete med fler föreningar i Malmö
Vi kommer att fortsätta vårt påverkansjobb för jämlikhet och jämställdhet
Fortsätta påverka beslutsfattare och politiker om Fn:s Barnkonvention som
Man inte följer enligt oss i KFUM KIOSK.
Vi kommer också att fortsätta vara öppna för nya grupper och aktiviteter riktade
Mot Barn i MalmöStad.
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Protokoll
Fört vid KFUM KIOSK:s årsmöte den 19 mars 2020
Närvarande : Lars Antin, Tommy Karlsson, Adam Antin , Michael Prahl
§

1

Val av ordfiirande for mötet
Beslutades utse Lars Antin till 0rdforande for årsmötet

§

2

Valav sekreterareformÖtet
Beslutades att utse Ro

§

3

se

-

Marie Antin till s ekreterare for årsmötet

Justeringspersoner
B es lutades att utse ordforanden
Justeringspersoner

o

ch T ommy Karlsson

till

§

4

Förelagd dagordning
Beslutad.r utt inte göra nägtatillägg

§

5

MötetsbehörigautlYsande
Konstaterades att möt et var behörigt utlyst

§

6

Redovisnlng av verksamhets och forvaltningsberättelse
Rub r ic era dJh andlin gar fo r edrogs o ch k o ns tater ades v ar a ko
B es luta des

§

§

§

7
8
9

till forelagd dagordning

rr ekta

att fa st stätrla rubricerade handlingar i fiireliggande form

Föredragning av revisionsberättelsen
Resultat och balansräkningen har godkänts
Revisonsberättelsenhar blivit behandlad och lagts

till handllngama

Verksarnhets och fbrvaltningsberättelse
B eslut a des att go dkänna up prättade v erksamhet

ch fti rv altnin gsberättels e

so

Ansvarsfrihet for stYrelsen
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet ffir det gångna verksarnhetsåret

§

10

Fastställande av årsavgift enligt foreningens stadgar
Beslutades attmedlemsavgiften skall Yara85 kr per medlem

§

11

Val av ordforande

§

12

Val av två ledamöter
Beslutades attutseAdamAntin på tvåår och Lotta Karlssonpå ett år

§

13

Val av revisor

Beslutades utse Lars Antin

till ordforande p å ett år

Beslutades utse Michael Prahl

§

14

till floreningens revisorp

å ett är

Firmatecknare
tseslutades att utse Lars Antin och Tommy Karlssonvar for sig vara

Firmatecknare
§

§

l5

Övriga Frågor
Konstaterades att inga frågor fanns attavhandlaav årsmötet

1

6 Ordlorande tackade deltagarna och avslutade årsmötet

Vid protokollet:

Rose Marie Antin

Justeras:

Lars Antin

Tommy Karlsson
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