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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
Det fria Sällskapet Länkarna Malmö
Organisationsnummer
802446-3401
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
560000
Organisationens postgiro eller bankgiro
489-4168
Organisationens firmatecknare
Anette Nilbo

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
ANETTE NILBO
E-postadress
anette.nilbo@gmail.com

Mobiltelefon
0709-92 42 97

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

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
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
040-861 83

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
kontakt@lankarnamalmo.se

Hemsida
www.lankarnamalmo.se

Besöksadress
Åmålsgatan 5

Postnummer besöksadress
214 31

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Box 40017

Postnummer postadress
20043

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Lars-Göran Måbring

Telefonnummer
0704-040146

E-post
lassemetall@live.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Anette Nilbo

Telefonnummer
0709-924297

E-post
anette.nilbo@gmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Anette Nilbo

Telefonnummer
0709-924297

E-postadress
anette.nilbo@gmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

47

Antal kvinnor

19

Antal män

28

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

47

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Det fria Sällskapet Länkarna i Malmö har som enda ändamål att hjälpa människor med alkohol- och drogberoende att leva ett nyktert,
drogfritt och meningsfullt liv. Om de själv vill.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Alkohol- och drogmissbrukare
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Det fria Sällskapet Länkarna i Malmö har idag sin mötesplats på Åmålsgatan 5, lokalkostnad 270 000:-/år.
I lokalen håller vi medlemsmöte varje onsdag kl.19.00-20.00 under hela året. Lokalen har öppet varje dag kl.10-19. Under veckan så
har vi även andra aktiviteter såsom grillkvällar, Bingo, rösträttsmöte, samkvämskvällar. Årsmöte och årsfest samt
medlemssammankomster vid samtliga av årets högtider såsom jul, nyår, påsk, valborg, midsommar samt länkarnas dag. Sällskapet
Länkarna arrangerar årligen två riksträffar där våra medlemmar deltar.
Kostnader för medlemsvård beräknas uppgå till ca 180 000:- under året.
Utöver medlemsvården så har vi kostnader för el, telefon, bredband, marknadsföring, information, annonser, förbrukningsmaterial,
trycksaker, kontorsmaterial, redovisningstjänster, försäkringar, bankkostnader samt underhåll på lokalen. Kostnad ca 180 000:-/år
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vi vill arbeta för att vår förening skall genomsyras av gemenskap och social samvaro. Detta är en viktig del för våra medlemmar, att
känna gemenskap och tillhörighet är viktiga delar för att kunna återgå till ett normalt liv efter missbruk, kort eller långvarigt.
Medlemmarna skapar tillsammans en trevlig atmosfär och hjälper varandra. Mottot "Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra"
är vår ledstjärna i vårt dagliga arbete i verksamheten. Att kunna umgås och få en social kompetens hjälper våra medlemmar i det nya
livet, både privat och i arbetslivet. Våra aktiviteter ger känslan av gemenskap och samhörighet.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Det fria Sällskapet Länkarna Malmö har genom åren hjälpt otaliga medlemmar till ett nykters- och drogfritt liv och därmed ett bra liv.
Vårt program "De 7 punkterna" är det vi arbetar efter och det är till stor hjälp för våra medlemmar i det dagliga livet.
Att möta andra som varit med om samma sak är till stor nytta för våra medlemmar. Eftersom vi har öppet dagligen så finns här alltid
någon att prata med om man upplever dåligt mående. Alla våra medlemmar har stor kunskap och erfarenhet av hur det är att tillfriskna
från ett missbruk.
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Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Regelbundna diskussioner och samtal kring de aktiviteter vi har för att se om vi behöver förändra något.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Alla medlemmar har samma värde för oss. Vi försöker få fler kvinnor in till vår verksamhet. Kvinnor generellt har svårare att ta steget
in. Idag har vi en ganska bra fördelning på kvinnor/män. På våra möten så är det ungefär lika många kvinnor som män som deltager.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vår verksamhet stärker känslan av socialt umgänge och gemenskap. Hos oss kan medlemmarna skapa relationer som varar långt
framåt. Vi har tillsammans en gemensam grund att stå på och vår erfarenhet, kunskap och förståelse för problematiken är vår stora
styrka.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
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 2020

7360889

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

15240

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

266800

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
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Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse 2020.pdf (3,21 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Årsredovisning 2020.pdf (2,26 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Årsredovisning 2020.pdf (2,26 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2020.pdf (3,17 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Budgetförslag 2022.docx.pdf (450 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan 2022 pdf.pdf (1,61 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsstämmoprotokoll2021.pdf (5,47 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstitueringsprotokoll 2021.pdf (782 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 (194 KB)
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
På grund av Corona så har vi inte kunnat ha årsmöte än. Planerar att skicka ut kallelse och genomföra det så snart vi kan efter att
restriktionerna har lättat.

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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Det fria Sällskapet Länkarna i Malmö

Stadgar för De fria Sällskapen Länkarna i Sverige
Dessa stadgar är antagna vid Riksträffen i Alvest 2012. Dessa stadgar kan kompletteras med lokala
ordningsföreskrifter eller regler.
§ 1 Ändamål
De fria Sällskapen Länkarna i Sverige har till ändamål att hjälpa människor med alkohol och andra
drogberoende att leva ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv. Om de själva vill.
§ 2 Arbetssätt
Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig på Länkrörelsens ideella och moraliska program – De sju
punktera – på medlemmarnas egna erfarenheter och på Länkgemenskap.
§ 3 Åsiktsfrihet
Sällskapet Länkarna står helt fria från inflytande av politiska partier, religösa samfund,
nykterhetsorganisationer och myndigheter.
§ 4 Insyn
Statliga och kommunala myndigheter får ej, även om anslag beviljas, erhålla insyn i Sällskapens
verksamhet i annat än rörande förvaltning av anslag och allmäna medel.
§ 5 Medlemskap
Medlemskap i Sällskapet Länkarna kan erhållas av alkohol och andra grogberoende om de själva så
önskar.
Mom 1
Medlem bör ej vara medlem i organisation som kräver nykterhetslöfte
Mom 2
Medlemsavgiftens storlek beslutas lokalt på årsmöte
Mom 3
Medlemsbok, medlemsnålar och ev andra utmärkelser utdelas enligt beslutande tidsintervaller.
§ 6 Stödjande medlemskap
Som stödjande medlem räknas medberoende, anhöriga och närstående person eller företag och
privatpersoner som önskar stödja verksamheten ekonomisk och/eller praktiskt§ 7 Övergång till annat sällskap
Medlem som önskar övergå till annat sällskap, skall vid övergången kunna uppvisa klar medlemsbok
samt ha övergången styrkt av styrelsen i det tidigare sällskapet.
§ 8 Förlust av medlemskap
Medlem som brutit mot Sällskapets stadgar, lokala regler och föreskrifter eller agerat på ett sätt som
skadat sällskapet och länkrörelsen, kan uteslutas efter att beslut tagits vid ett protokollfört
medlemsmöte. Medlem kan dock efter ansökan och styrelsensprövning erhålla nytt medlemskap.

-1-

Det fria Sällskapet Länkarna i Malmö

§ 9 Mötesverksamhet
Mom 1
Gemenskapsmöten av ideellt innehåll bör hållas minst en gång i veckan för samtliga medlemmar på
bestämd dag.
Mom 2
Protokollförda föreningsmöten bör hållas varje månad.
Mom 3
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
§ 10 Rösträtt och valbarhet
Röstberättigad och valbar är varje medlem, som de senaste sex månaderna avhållit sig från alkohol
och andra droger samt aktivt deltagit i Länkarnas gemenskap
Mom 1
Rösträtt med fullmakt är ej giltgt.
Mom 2
Medlem som efter återfall avhållit sig från alkohol och andra droger i minst två månader
Mom 3
Stödjande medlemmar har ej rösträtt
Sällsap med fåtal medlemmar kan vid kandidatbrist ge rösträtt och valbarhet till medlemmar med
kortare tids nykterhey
§ 11 Valberedning
Valberedningen väljs på årsmötet och bör betå av personer med god kännedom om sällskapet och
dess medlemmar.
§ 12 Styrelse
Styrelsen väls på årsmötet och skall bestå av minst tre personer: Ordförande, sekreterare och kassör.
Dessa väljs växelvis på två år och eventuella övriga styrelselemedlemmar på ett år i sänder. Styrelsen
är fullt beslutsmässig om minst tre ledamöter är fullt ense. Består styrelsen av fler ledamöter måste
mer än hälften vara fullt ense. Evenuella fyllnadsval under arbetsåret kan ske vid protokollfört
föreningsmöte. Styrelsemedlem som återfaller i missbruk återfår ej automatiskt sitt styrelseuppdrag
efter två månaders nykterhet.
§ 13 Styrelsens åliggande
Styrelsen skall tillvarata Sällskapets intressen och representera detsamma utåt, ansvara för
Sällskapets angelägenhetet och ekonomi, förbereda möten samt verkställa fattade beslut.
Som firmatecknare är ordförande, kassör och sekreterare, två i förening.
Styrelsen skall i sitt arbete följa Sällskapen Länkarna stadgar och idéprogrammet De Sju Punkterna.
Styrelsemöte bör hållas en gång per månad.
åSällskapets räkenskaper omfattar kalenderår och skall granskas av två vid årsmötet valda revisorer.
Till deras förfogande skall ställas erfordeligt material och revisionsberättelser skall vara styrelsen
tillhanda i god tid före årsmötet.
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§ 15 Upplösning av sällskap
Förslag som avser Sällskapet upplösning kan endast bifallas om det stöds av minst ¾ av Sällskapets
medlemmar.
Beslut om upplösning av Sällskapet skall tas vid två på varandra följande protokollförda årsmöte. Vid
upplösning av Sällskap skall dess eventuella tillgångar fonderas i de länkråd som Sällskapet tillhört,
för att fördelas vid eventuelll omstart/nystart av Sällskap inom området
§16 Stadgeäbdring
Ändring av dessa stagdar kan endast ske genom beslut som hattas vid två på varandra följande
Riksträffar. För att ändring skall kunna ske måste beslutet bifallas av minst ¾ av närvarande ombud.
Förslag till ändring av stadgarna kan endast väckas som motion från Sällskapets Länkråd.
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