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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 Ideell förening
Organisationsnummer
802463-2484
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
150000
Organisationens postgiro eller bankgiro
819-5067
Organisationens firmatecknare
Jessica Grundström Ahldin

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

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö
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August Palms plats 1
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www.malmo.se
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malmostad@malmo.se
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+46 (0)40-34 10 00
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212000-1124
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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
0708112930

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
jessica@drivkraftmalmo.se

Hemsida
www.drivkraftmalmlo.se

Besöksadress
Fornminnesv 47

Postnummer besöksadress
21846

Ort besöksadress
Bunkeflostrand

Postadress
Bunkeflostrand

Postnummer postadress
21846

Ort postadress
Bunkeflostrand

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Joakim Gyllin

Telefonnummer
0708632876

E-post
Joakim.gyllin@ortelius.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Hans Andersson

Telefonnummer
073-371 17 75

E-post
hans.andersson@wihlborgs.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Jessica Grundström Ahldin

Telefonnummer
0708-112930

E-postadress
jessica@drivkraftmalmo.se

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

162

Antal kvinnor

97

Antal män

65

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

162

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
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.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Vi söker bidrag för två målgrupper: Elever med extra stödbehov och föräldrar som står långt
ifrån arbetsmarknaden.
Vi arbetar nära med kuratorerna och 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 och stödperson 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 individuellt för att de ska känna störreinkludering 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. Denna målgrupp står väldigt långt från arbetsmarknaden idag vilket ofta upplevs som väldigt påfrestande.
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 är ofta resurskrävande att finna mentorer till elever och vuxna som är språksvaga och/eller har en svårare problembild och stötta
relationen. För att vi ska kunna arbete med dessa frågor och vara en bra partner till kuratorer och socialtjänsten behöver vi stöd för en
del av personalkostnaderna.
Personalkostnaderna för 2020 var närmare 4 miljoner kronor. Ansökan till Arbetsmarknads- och socialnämnden på 150 000 SEK
avser finansiering motsvarande en deltidsbefattning för att täcka en del av kostnaderna för att kunna jobba aktivt med stöd till de med
extra behov.
Alla våra aktiviteter och möten sker runt om i Malmö och vi har 8 projektledare som är tillgängliga alla dagar i veckan för våra 150
relationer (2020) 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/kvällstid, och under
pandemin i små grupper.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vi har idag 10 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. Vi arbetar framgångsrikt med att stötta elever från alla delar av
Malmö genom att finna bra förebilder och medmänniskor som är rätt för just dem. Vi ser också hur våra elever utvecklas när de får
träna upp sin sociala förmåga samtidigt som vi gör något tillsammans och lär känna andra människor.
Utöver de individuella träffarna planerar vi att ha en gemensam träff i månaden under 2022 för att bidra till elevernas välmående,
utveckling och att de klarar skolan. P g a pandemin sker allt i små grupper vilket ökat både kostnad o tid som läggs på detta.
För föräldrarnas del har vi nu öppnat upp för att vem som helst kan ansöka om en mentor via oss och vara med i vårt program. Man
behöver alltså inte längre vara förälder åt en ungdom i verksamheten och på så vis kan vi erbjuda fler vuxna möjligheten att få stöd.
Vi kommer fortsätta med individuellt stöd på 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. P g a pandemin sker detta parvis tills
läget tillåter annat.
Vi har även startat engelska i liten grupp då vi vet att många av våra elever har problem att få godkänt. Detta har mottagits positivt
och kommer att fortgå under 2021/2022.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
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 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. Många vittnar om att deras mentor och vår läxhjälp förändrat deras liv.
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.
Vi har flera elever som varit på väg i fel riktning i livet och som säger att Drivkrafts mentorskap varit en avgörande faktor för att de
idag har valt en bättre väg i livet. Vi har många elever som mått väldigt dåligt och som utvecklat sitt välmående tack vare att de haft
en mentor och medmänniska i sitt liv som sett dem och stöttat dem över lång tid.
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. Det är dessa långsiktiga resultat vi arbetar för.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Intervjuer med elever före och efter genomgånget mentorskap. Anonyma enkäter. Genomgång av betyg före och efter deltagande i
läxhjälp.
Läxhjälp för nior- alla som höjer sina betyg belönas med sommarjobb hos fastighetsbolag. Detta sker på 7 skolor i Malmö.
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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 jobbar med de Globala målen där jämlikhet är en av de viktigaste frågorna
för oss. Vi strävar efter att utjämna våra ungas grundförutsättningar att kunna, orka och vilja skapa en givande framtid för sig själva
oavsett sitt utgångsläge. 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 och mentorer från Malmös alla områden och genom 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 och som bor
i en annan del av Malmö. Inom Drivkraft möts vuxna och ungdomar, 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.
Eleverna får berätta vad de vill göra med sin mentor och vad de önskar stöd med.
De får även komma med förslag på aktiviteter som vi gör tillsammans
Vi har ens ständig dialog med elever och mentorer för att kunna erbjuda rätt saker att göra tillsammans.
Vår undervisning i engelska är ett sådant exempel, Drivkraft Akademi som är vårt ledarskapsprogram för nior ett annat.
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 eleversom på olika sätt inte mår bra. Ibland tar
föräldrar kontakt med oss direkt innan några andra 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.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
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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

3 884 168

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

0

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

28 244

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

6

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

3 440 701

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.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Skolverket, ca 800 000:-, vi fick betydlight mindre än det vi sökte
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.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Grundskoleförvaltningen 100 000: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 (97 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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
2021-06-10 10:36

Inskickat av: JESSICA
GRUNDSTRÖM AHLDIN

Sida
7(7)

Fastställd resultaträkning för 2020
DMÅR2020.pdf (423 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Fastställd balansräkning för 2020
DMÅR2020.pdf (423 KB)
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_Drivkraft.pdf (290 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
budget 2022 ansökanny.pdf (24 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
VERKSAMHETSPLAN 2022.pdf (35 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Document_51.pdf (160 KB)
Document_52.pdf (260 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Document_53.pdf (231 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.
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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Verksamhetsberättelse för Drivkraft Malmö 2020
Drivkraft Malmö är en ideell förening som startades 1 januari 2012 i Malmö. Verksamhetens vision är att skapa
en bättre framtid för elever och stadens invånare på de platser där vi finns. Detta görs genom 3 delar i
verksamheten som alla samverkar med eleven i centrum; mentorskap för eleven, mentorskap för föräldern och
läxhjälp för alla elever som vill på skolan.
Då året inleddes fanns DKM på 18 skolor i Malmö med hela konceptet; Höjaskolan, Bäckagårdsskolan,
Videdalsskolan, Kroksbäcksskolan, Möllevångsskolan, Rosengårdskolan, Värner Rydénskolan,
Apelgårdsskolan, Oxievångsskolan, Dammfriskola, Örtagårdsskolan, Hermodsdalsskolan, Mellersta
Förstadsskolan, Ribersborgsskolan, Bergaskolan, Gullviksskolan och Kryddgårdsskolan. Under hösten föll
Apelgårdsskolan och Höjaskolan bort och tillkom gjorde Risebergaskolan.
Totalt sett har vi under 2020 haft 130 mentorsrelationer i Malmö, vilket är en ökning från i fjol då vi landade på
117 relationer. Vi tror att denna ökning bl a beror på en närmare kontakt med våra mentorsrelationer då vi inte
kunnat erbjuda de gemensamma aktiviteterna på samma sätt som tidigare och ett behov av att få stöd då detta
inte kunnat erbjudas via läxhjälp under pandemin.
Hösten startade med ett fantastiskt deltagande på all läxhjälp, vi har aldrig haft så många besökande som då!
Vissa veckor hade vi 450 elever bara i Malmö, men pga restriktionerna som sedan följde kunde vi bara bedriva
den läxhjälp som kan ske sluten, dvs samma elever o samma läxhjälpare på plats varje vecka, och resterande
erbjöds digital läxhjälp.
Vår läxhjälp för nior som premieras med sommarjobb om man höjer sina betyg bedrivs i dag på 8 skolor i
Malmö och 1 i Hbg i samarbete med ett antal fastighetsbolag. Denna har vi lyckats hålla genom hela 2020, trots
pandemin då den sker i ett slutet format.
Hösten 2016 startade vi i Helsingborg tillsammans med Eskilsminne IF. Våra 4 befintliga skolor
Elinebergsskolan, Wieselgrensskolan, Anneroskolan och Högastensskolan har fortsatt att visa goda resultat och
läxhjälpen på Anneroskolan i samarbete med Helsingborgshem är inne på sitt tredje år och fungerar utmärkt.
Under hösten lades en del av kostnaden ut på skolorna själva vilket gjorde att Wieselgrensskolan valde att
avsluta men istället tillkom Tågaborgsskolan och Ättekullaskolan. Vi startade även en läxhjälp på Tryckeriet,
som är ett av Helsingborgs Stads aktivitetshus.
Vi har ett starkt samarbete med skolorna och antal elev-mentorsrelationer i Helsingborg blev under året
fantastiska 77 stycken. Läxhjälpen hade 1700 elevbesök fördelat på de 6 olika läxhjälpstillfällena.
I januari 2019 startade vi på vår första mindre ort, Båstad. Detta fungerar fortsatt väldigt väl och 2020 gav oss
hela 22 relationer. Läxhjälp har bedrivits på våra 2 skolor Strandängsskolan och Förslövs skola och har haft ca
250 elevbesök.

Läxhjälp + sommarjobb, fortsatt frukost på Rosengård och diplomering
Läxhjälp har bedrivits på alla skolor i både Helsingborg, Malmö, Landskrona och Båstad under året.
Riktad läxhjälp mot nior har bedrivits på Anneroskolan i Helsingborg i samarbete med Helsingborgshem samt
Möllevångsskolan och Hermodsdalsskolan i Malmö, de senare två i samarbete med Stena Fastigheter. Mellersta
Förstadsskolan i Malmö har samarbetat med Heimstaden och Kroksbäcksskolans nior har fortsatt den riktade
läxhjälpen i samarbete med MKB/HSB. Under hösten utökades samarbetet med MKB så att även
Videdalsskolan, Oxievångskolan, Munkhätteskolan och Bergaskolans nior fick samma fina möjlighet. Elevers
framgångar belönas med sommarjobb hos respektive företag.
Tack vare vårt samarbete med MKB kring Rosengårdsskolan har vi kunnat fortsätta bjuda eleverna på frukost
innan skoldagen startar. Vår Nasir finns på plats för en lugn stunds samvaro och läxhjälp för de som önskar.
Under hösten 2020 kunde vi även erbjuda skolans åttor samma möjlighet med läxhjälp kopplat till sommarjobb.
Diplomeringen i slutet av vårterminen blev lite annorlunda i år. I Malmö valde vi enskilda diplomeringar där
varje skolansvarig mötte upp och diplomerade sina par var för sig, vilket blev väldigt personligt och fint det
också. I Båstad och Helsingborg genomfördes gemensamma diplomeringar utomhus. I Båstad inspirerade
ultralöperskan Jessica Ståhl Norris våra par på Hotell Rivieras terrass och i Helsingborg spelades det kubb på
Gröningen.

Föreningen har under året haft ett antal digitala läxhjälps- och mentorsutbildningar i alla städerna. Vi har haft en
hel del utomhusaktiviteter så som vandringar, minigolf, besök på hästgård, frisbee-golf, yoga och även provat på
en digital cook-along.

Drivkraft Akademi
Under 2020 startade vi vårt eget ledarskapsprogram för nior/gymnasieelever även i Helsingborg, så när
höstterminen drog igång hade vi två grupper redo, en i Malmö och en i Helsingborg. Akademin i Helsingborg
finansieras av Hbg stad och i Malmö av bl a Almi och Heimstaden. Totalt 24 elever deltar i det ett år långa
programmet där vi arbetar med självledarskap, studieteknik och verkar för välmående. Målet är att stärka det
egna ledarskapet, kunna arbeta med mål och delmål samt bli mentor för en yngre elev då programmet är slut.

Uppstart i Östergötland
Under året har styrelsen arbetat på en möjlig etableringsplan för att gå utanför Skåne. Genom ett samarbete med
Linköpings Stadsmission hittade vi vägar att göra en gemensam etablering i Linköping som startades upp under
hösten. Partners i satsningen är Heimstaden, Stångåstaden, HSB och Riksbyggen som alla engagerar sig i
området Berga där vi startat ett samarbete med Ånestadsskolan. Läxhjälp som belönas med sommarjobb samt ett
mentorsprogram planeras och startar vid årsskiftet 2021.

Drivkrafts finansiärer
Verksamheten har finansierats med fortsatt stöd från bl a Malmö Stad, Helsingborgs Stad, Båstads kommun,
Stena Fastigheter, Grenspecialisten, MKB, HSB, PWC, Wihlborgs, Heimstaden, Helsingborgshem, Ikano,
System Verification, ATEA, Stiftelsen Momentum, Verenice AB, Rosengårds fastigheter ,Francks Kylindustri,
Absalon, Sparbanksstiftelsen Gripen, Boklidens Revision och redovisning, Mildef Charity Foundation,
Ängelholmsmuraren och EY.

Ansvar och koordinering
Verksamheten bedrivs från kontorshotellet Mindpark Hyllie i Malmö och från Helsingborgshems lokalkontor på
Planteringen i Helsingborg. Personalstyrkan har under 2020 bestått av sammanlagt 6 årsarbetare i Malmö,
Helsingborg, Landskrona och Båstad. Totalt sett har vi engagerat dryga 300 frivilliga i föreningen under året.
Styrelsen har haft möte i princip var tredje månad och har bestått av 5 personer under 2020.
Jessica Grundström Ahldin
VD och grundare Drivkraft Malmö
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Styrelsen för Drivkraft Malmö Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Drivkraft Malmö är en ideell förening som startades 1 januari 2012 i Malmö. Verksamhetens vision är att skapa en
bättre framtid för elever och stadens invånare på de platser där vi finns. Detta görs genom 3 delar i verksamheten
som alla samverkar med eleven i centrum; mentorskap för eleven, mentorskap för föräldern och läxhjälp för alla
elever som vill på skolan.
Då året inleddes fanns DKM på 18 skolor i Malmö med hela konceptet; Höjaskolan, Bäckagårdsskolan,
Videdalsskolan, Kroksbäcksskolan, Möllevångsskolan, Rosengårdskolan, Värner Rydénskolan, Apelgårdsskolan,
Oxievångsskolan, Dammfriskola, Örtagårdsskolan, Hermodsdalsskolan, Mellersta Förstadsskolan,
Ribersborgsskolan, Bergaskolan, Gullviksskolan och Kryddgårdsskolan. Under hösten föll Apelgårdsskolan och
Höjaskolan bort och tillkom gjorde Risebergaskolan.
Totalt sett har vi under 2020 haft 130 mentorsrelationer i Malmö, vilket är en ökning från i fjol då vi landade på 117
relationer. Vi tror att denna ökning bl a beror på en närmare kontakt med våra mentorsrelationer då vi inte kunnat
erbjuda de gemensamma aktiviteterna på samma sätt som tidigare och ett behov av att få stöd då detta inte kunnat
erbjudas via läxhjälp under pandemin.
Hösten startade med ett fantastiskt deltagande på all läxhjälp, vi har aldrig haft så många besökande som då! Vissa
veckor hade vi 450 elever bara i Malmö, men pga restriktionerna som sedan följde kunde vi bara bedriva den
läxhjälp som kan ske sluten, dvs samma elever o samma läxhjälpare på plats varje vecka, och resterande erbjöds
digital läxhjälp.
Vår läxhjälp för nior som premieras med sommarjobb om man höjer sina betyg bedrivs i dag på 8 skolor i Malmö
och 1 i Hbg i samarbete med ett antal fastighetsbolag. Denna har vi lyckats hålla genom hela 2020, trots pandemin
då den sker i ett slutet format.
Hösten 2016 startade vi i Helsingborg tillsammans med Eskilsminne IF. Våra 4 befintliga skolor Elinebergsskolan,
Wieselgrensskolan, Anneroskolan och Högastensskolan har fortsatt att visa goda resultat och läxhjälpen på
Anneroskolan i samarbete med Helsingborgshem är inne på sitt tredje år och fungerar utmärkt. Under hösten lades
en del av kostnaden ut på skolorna själva vilket gjorde att Wieselgrensskolan valde att avsluta men istället tillkom
Tågaborgsskolan och Ättekullaskolan. Vi startade även en läxhjälp på Tryckeriet, som är ett av Helsingborgs Stads
aktivitetshus.
Vi har ett starkt samarbete med skolorna och antal elev-mentorsrelationer i Helsingborg blev under året fantastiska
77 stycken. Läxhjälpen hade 1700 elevbesök fördelat på de 6 olika läxhjälpstillfällena.
I januari 2019 startade vi på vår första mindre ort, Båstad. Detta fungerar fortsatt väldigt väl och 2020 gav oss hela
22 relationer. Läxhjälp har bedrivits på våra 2 skolor Strandängsskolan och Förslövs skola och har haft ca 250
elevbesök.

Läxhjälp + sommarjobb, fortsatt frukost på Rosengård och diplomering
Läxhjälp har bedrivits på alla skolor i både Helsingborg, Malmö, Landskrona och Båstad under året.
Riktad läxhjälp mot nior har bedrivits på Anneroskolan i Helsingborg i samarbete med Helsingborgshem samt
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Möllevångsskolan och Hermodsdalsskolan i Malmö, de senare två i samarbete med Stena Fastigheter. Mellersta
Förstadsskolan i Malmö har samarbetat med Heimstaden och Kroksbäcksskolans nior har fortsatt den riktade
läxhjälpen i samarbete med MKB/HSB. Under hösten utökades samarbetet med MKB så att även Videdalsskolan,
Oxievångskolan, Munkhätteskolan och Bergaskolans nior fick samma fina möjlighet. Elevers framgångar belönas
med sommarjobb hos respektive företag.
Tack vare vårt samarbete med MKB kring Rosengårdsskolan har vi kunnat fortsätta bjuda eleverna på frukost innan
skoldagen startar. Vår Nasir finns på plats för en lugn stunds samvaro och läxhjälp för de som önskar. Under hösten
2020 kunde vi även erbjuda skolans åttor samma möjlighet med läxhjälp kopplat till sommarjobb.

Föreningen har under året haft ett antal digitala läxhjälps- och mentorsutbildningar i alla städerna. Vi har haft en hel
del utomhusaktiviteter så som vandringar, minigolf, besök på hästgård, frisbee-golf, yoga och även provat på en
digital cook-along.

Drivkraft Akademi
Under 2020 startade vi vårt eget ledarskapsprogram för nior/gymnasieelever även i Helsingborg, så när höstterminen
drog igång hade vi två grupper redo, en i Malmö och en i Helsingborg. Akademin i Helsingborg finansieras av Hbg
stad och i Malmö av bl a Almi och Heimstaden. Totalt 24 elever deltar i det ett år långa programmet där vi arbetar
med självledarskap, studieteknik och verkar för välmående. Målet är att stärka det egna ledarskapet, kunna arbeta
med mål och delmål samt bli mentor för en yngre elev då programmet är slut.

Uppstart i Östergötland
Under året har styrelsen arbetat på en möjlig etableringsplan för att gå utanför Skåne. Genom ett samarbete med
Linköpings Stadsmission hittade vi vägar att göra en gemensam etablering i Linköping som startades upp under
hösten. Partners i satsningen är Heimstaden, Stångåstaden, HSB och Riksbyggen som alla engagerar sig i området
Berga där vi startat ett samarbete med Ånestadsskolan. Läxhjälp som belönas med sommarjobb samt ett
mentorsprogram planeras och startar vid årsskiftet 2021.

Drivkrafts finansiärer
Verksamheten har finansierats med fortsatt stöd från bl a Malmö Stad, Helsingborgs Stad, Båstads kommun, Stena
Fastigheter, Grenspecialisten, MKB, HSB, PWC, Wihlborgs, Heimstaden, Helsingborgshem, Ikano, System
Verification, ATEA, Stiftelsen Momentum, Verenice AB, Rosengårds fastigheter ,Francks Kylindustri, Absalon,
Sparbanksstiftelsen Gripen, Boklidens Revision och redovisning, Mildef Charity Foundation, Ängelholmsmuraren
och EY.

Ansvar och koordinering
Verksamheten bedrivs från kontorshotellet Mindpark Hyllie i Malmö och från Helsingborgshems lokalkontor på
Planteringen i Helsingborg. Personalstyrkan har under 2020 bestått av sammanlagt 6 årsarbetare i Malmö,
Helsingborg, Landskrona och Båstad. Totalt sett har vi engagerat dryga 300 frivilliga i föreningen under året.
Styrelsen har haft möte i princip var tredje månad och har bestått av 5 personer under 2020.

Jessica Grundström Ahldin
VD och grundare Drivkraft Malmö

Föreningen har sitt säte i Malmö.
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Diplomeringen i slutet av vårterminen blev lite annorlunda i år. I Malmö valde vi enskilda diplomeringar där varje
skolansvarig mötte upp och diplomerade sina par var för sig, vilket blev väldigt personligt och fint det också. I
Båstad och Helsingborg genomfördes gemensamma diplomeringar utomhus. I Båstad inspirerade ultralöperskan
Jessica Ståhl Norris våra par på Hotell Rivieras terrass och i Helsingborg spelades det kubb på Gröningen.
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Allmänna förutsättningar
Medelantalet anställda
Resultat (tkr)
Resultat efter finansiella poster

Ekonomisk ställning
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
6

2019
7

2018
6

2017
6

2016
5

102

53

121

225

-55

3 270
54

2 732
61

2 599
62

2 555
58

1 819
69

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
1 658 602
101 678

Summa
kapital
1 658 602
101 678

1 760 280

1 760 280

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 658 602
101 678
1 760 280

1 760 280

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

128 875
3 755 293
3 884 168

125 500
3 972 785
4 098 285

-341 677
-3 440 701
-3 782 378

-514 403
-3 530 744
-4 045 147

101 790

53 138

Resultat efter finansiella poster

-112
-112
101 678

-392
-392
52 746

Resultat före skatt

101 678

52 746

Årets resultat

101 678

52 746

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Gåvor
Bidrag

2
3

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

4
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2020-12-31

2019-12-31

162 500
7 855
35 598
205 953

327 546
12 568
12 319
352 433

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3 063 909
3 269 862

2 379 112
2 731 545

SUMMA TILLGÅNGAR

3 269 862

2 731 545

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Årets resultat
Balanserat kapital
Summa eget kapital

101 678
1 658 602
1 760 280

52 746
1 605 855
1 658 601

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13 817
55 745
116 513
1 323 507
1 509 582

28 439
49 331
129 388
865 786
1 072 944

3 269 862

2 731 545

Balansräkning

Not

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Penneo dokumentnyckel: 5854H-XYA2W-X07PZ-EOCMB-X4XWV-7EA5Y

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Not 2 gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Allmänheten
Summa

2020

2019

128 875
128 875

125 500
125 500

2020

2019

1 398 442
271 500
2 064 424
20 927
3 755 293

1 255 450
363 420
2 348 396
5 519
3 972 785

2020

2019

6

7

2020-12-31

2019-12-31

1 039 625
270 210
13 672
1 323 507

532 750
308 945
24 091
865 786

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Företag
Organisationer
Myndigheter
Övriga
Summa

Not 4 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
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Joakim Gyllin
Ordförande

Jessica Grundström Ahldin

Eva Carlsvi

Hans Andersson

Sara Kleijsen Åhlander

Min revisionsberättelse har lämnats

Erik Mauritzon
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: 5854H-XYA2W-X07PZ-EOCMB-X4XWV-7EA5Y

Malmö

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

Knut Joakim Gyllin

JESSICA GRUNDSTRÖM AHLDIN

Styrelsens ordförande
Serienummer: 19721013xxxx
IP: 176.10.xxx.xxx
2021-04-26 13:18:18Z

Styrelseledamot
Serienummer: 19710915xxxx
IP: 141.98.xxx.xxx
2021-04-26 13:31:57Z

SARA KLEIJSEN ÅHLANDER

Eva Maria Jonséus Carlsvi

Styrelseledamot
Serienummer: 19700923xxxx
IP: 188.149.xxx.xxx
2021-04-26 15:55:56Z

Styrelseledamot
Serienummer: 19680803xxxx
IP: 34.99.xxx.xxx
2021-04-28 13:18:27Z

Hans Gunnar Andersson

ERIK MAURITZSON

Styrelseledamot
Serienummer: 19660105xxxx
IP: 194.17.xxx.xxx
2021-04-28 13:50:37Z

Auktoriserad Revisor
Serienummer: 19820716xxxx
IP: 85.24.xxx.xxx
2021-04-28 15:24:38Z

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnyckel: 5854H-XYA2W-X07PZ-EOCMB-X4XWV-7EA5Y

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

för

Drivkraft Malmö Ideell förening
802463-2484

Räkenskapsåret

2020

Penneo dokumentnyckel: 5854H-XYA2W-X07PZ-EOCMB-X4XWV-7EA5Y

Årsredovisning

Drivkraft Malmö Ideell förening
Org.nr 802463-2484

1 (9)

Styrelsen för Drivkraft Malmö Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Drivkraft Malmö är en ideell förening som startades 1 januari 2012 i Malmö. Verksamhetens vision är att skapa en
bättre framtid för elever och stadens invånare på de platser där vi finns. Detta görs genom 3 delar i verksamheten
som alla samverkar med eleven i centrum; mentorskap för eleven, mentorskap för föräldern och läxhjälp för alla
elever som vill på skolan.
Då året inleddes fanns DKM på 18 skolor i Malmö med hela konceptet; Höjaskolan, Bäckagårdsskolan,
Videdalsskolan, Kroksbäcksskolan, Möllevångsskolan, Rosengårdskolan, Värner Rydénskolan, Apelgårdsskolan,
Oxievångsskolan, Dammfriskola, Örtagårdsskolan, Hermodsdalsskolan, Mellersta Förstadsskolan,
Ribersborgsskolan, Bergaskolan, Gullviksskolan och Kryddgårdsskolan. Under hösten föll Apelgårdsskolan och
Höjaskolan bort och tillkom gjorde Risebergaskolan.
Totalt sett har vi under 2020 haft 130 mentorsrelationer i Malmö, vilket är en ökning från i fjol då vi landade på 117
relationer. Vi tror att denna ökning bl a beror på en närmare kontakt med våra mentorsrelationer då vi inte kunnat
erbjuda de gemensamma aktiviteterna på samma sätt som tidigare och ett behov av att få stöd då detta inte kunnat
erbjudas via läxhjälp under pandemin.
Hösten startade med ett fantastiskt deltagande på all läxhjälp, vi har aldrig haft så många besökande som då! Vissa
veckor hade vi 450 elever bara i Malmö, men pga restriktionerna som sedan följde kunde vi bara bedriva den
läxhjälp som kan ske sluten, dvs samma elever o samma läxhjälpare på plats varje vecka, och resterande erbjöds
digital läxhjälp.
Vår läxhjälp för nior som premieras med sommarjobb om man höjer sina betyg bedrivs i dag på 8 skolor i Malmö
och 1 i Hbg i samarbete med ett antal fastighetsbolag. Denna har vi lyckats hålla genom hela 2020, trots pandemin
då den sker i ett slutet format.
Hösten 2016 startade vi i Helsingborg tillsammans med Eskilsminne IF. Våra 4 befintliga skolor Elinebergsskolan,
Wieselgrensskolan, Anneroskolan och Högastensskolan har fortsatt att visa goda resultat och läxhjälpen på
Anneroskolan i samarbete med Helsingborgshem är inne på sitt tredje år och fungerar utmärkt. Under hösten lades
en del av kostnaden ut på skolorna själva vilket gjorde att Wieselgrensskolan valde att avsluta men istället tillkom
Tågaborgsskolan och Ättekullaskolan. Vi startade även en läxhjälp på Tryckeriet, som är ett av Helsingborgs Stads
aktivitetshus.
Vi har ett starkt samarbete med skolorna och antal elev-mentorsrelationer i Helsingborg blev under året fantastiska
77 stycken. Läxhjälpen hade 1700 elevbesök fördelat på de 6 olika läxhjälpstillfällena.
I januari 2019 startade vi på vår första mindre ort, Båstad. Detta fungerar fortsatt väldigt väl och 2020 gav oss hela
22 relationer. Läxhjälp har bedrivits på våra 2 skolor Strandängsskolan och Förslövs skola och har haft ca 250
elevbesök.

Läxhjälp + sommarjobb, fortsatt frukost på Rosengård och diplomering
Läxhjälp har bedrivits på alla skolor i både Helsingborg, Malmö, Landskrona och Båstad under året.
Riktad läxhjälp mot nior har bedrivits på Anneroskolan i Helsingborg i samarbete med Helsingborgshem samt
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Möllevångsskolan och Hermodsdalsskolan i Malmö, de senare två i samarbete med Stena Fastigheter. Mellersta
Förstadsskolan i Malmö har samarbetat med Heimstaden och Kroksbäcksskolans nior har fortsatt den riktade
läxhjälpen i samarbete med MKB/HSB. Under hösten utökades samarbetet med MKB så att även Videdalsskolan,
Oxievångskolan, Munkhätteskolan och Bergaskolans nior fick samma fina möjlighet. Elevers framgångar belönas
med sommarjobb hos respektive företag.
Tack vare vårt samarbete med MKB kring Rosengårdsskolan har vi kunnat fortsätta bjuda eleverna på frukost innan
skoldagen startar. Vår Nasir finns på plats för en lugn stunds samvaro och läxhjälp för de som önskar. Under hösten
2020 kunde vi även erbjuda skolans åttor samma möjlighet med läxhjälp kopplat till sommarjobb.

Föreningen har under året haft ett antal digitala läxhjälps- och mentorsutbildningar i alla städerna. Vi har haft en hel
del utomhusaktiviteter så som vandringar, minigolf, besök på hästgård, frisbee-golf, yoga och även provat på en
digital cook-along.

Drivkraft Akademi
Under 2020 startade vi vårt eget ledarskapsprogram för nior/gymnasieelever även i Helsingborg, så när höstterminen
drog igång hade vi två grupper redo, en i Malmö och en i Helsingborg. Akademin i Helsingborg finansieras av Hbg
stad och i Malmö av bl a Almi och Heimstaden. Totalt 24 elever deltar i det ett år långa programmet där vi arbetar
med självledarskap, studieteknik och verkar för välmående. Målet är att stärka det egna ledarskapet, kunna arbeta
med mål och delmål samt bli mentor för en yngre elev då programmet är slut.

Uppstart i Östergötland
Under året har styrelsen arbetat på en möjlig etableringsplan för att gå utanför Skåne. Genom ett samarbete med
Linköpings Stadsmission hittade vi vägar att göra en gemensam etablering i Linköping som startades upp under
hösten. Partners i satsningen är Heimstaden, Stångåstaden, HSB och Riksbyggen som alla engagerar sig i området
Berga där vi startat ett samarbete med Ånestadsskolan. Läxhjälp som belönas med sommarjobb samt ett
mentorsprogram planeras och startar vid årsskiftet 2021.

Drivkrafts finansiärer
Verksamheten har finansierats med fortsatt stöd från bl a Malmö Stad, Helsingborgs Stad, Båstads kommun, Stena
Fastigheter, Grenspecialisten, MKB, HSB, PWC, Wihlborgs, Heimstaden, Helsingborgshem, Ikano, System
Verification, ATEA, Stiftelsen Momentum, Verenice AB, Rosengårds fastigheter ,Francks Kylindustri, Absalon,
Sparbanksstiftelsen Gripen, Boklidens Revision och redovisning, Mildef Charity Foundation, Ängelholmsmuraren
och EY.

Ansvar och koordinering
Verksamheten bedrivs från kontorshotellet Mindpark Hyllie i Malmö och från Helsingborgshems lokalkontor på
Planteringen i Helsingborg. Personalstyrkan har under 2020 bestått av sammanlagt 6 årsarbetare i Malmö,
Helsingborg, Landskrona och Båstad. Totalt sett har vi engagerat dryga 300 frivilliga i föreningen under året.
Styrelsen har haft möte i princip var tredje månad och har bestått av 5 personer under 2020.

Jessica Grundström Ahldin
VD och grundare Drivkraft Malmö

Föreningen har sitt säte i Malmö.
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Diplomeringen i slutet av vårterminen blev lite annorlunda i år. I Malmö valde vi enskilda diplomeringar där varje
skolansvarig mötte upp och diplomerade sina par var för sig, vilket blev väldigt personligt och fint det också. I
Båstad och Helsingborg genomfördes gemensamma diplomeringar utomhus. I Båstad inspirerade ultralöperskan
Jessica Ståhl Norris våra par på Hotell Rivieras terrass och i Helsingborg spelades det kubb på Gröningen.
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Allmänna förutsättningar
Medelantalet anställda
Resultat (tkr)
Resultat efter finansiella poster

Ekonomisk ställning
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
6

2019
7

2018
6

2017
6

2016
5

102

53

121

225

-55

3 270
54

2 732
61

2 599
62

2 555
58

1 819
69

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
1 658 602
101 678

Summa
kapital
1 658 602
101 678

1 760 280

1 760 280

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 658 602
101 678
1 760 280

1 760 280

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

128 875
3 755 293
3 884 168

125 500
3 972 785
4 098 285

-341 677
-3 440 701
-3 782 378

-514 403
-3 530 744
-4 045 147

101 790

53 138

Resultat efter finansiella poster

-112
-112
101 678

-392
-392
52 746

Resultat före skatt

101 678

52 746

Årets resultat

101 678

52 746

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Gåvor
Bidrag

2
3

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

4
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2020-12-31

2019-12-31

162 500
7 855
35 598
205 953

327 546
12 568
12 319
352 433

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3 063 909
3 269 862

2 379 112
2 731 545

SUMMA TILLGÅNGAR

3 269 862

2 731 545

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Årets resultat
Balanserat kapital
Summa eget kapital

101 678
1 658 602
1 760 280

52 746
1 605 855
1 658 601

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13 817
55 745
116 513
1 323 507
1 509 582

28 439
49 331
129 388
865 786
1 072 944

3 269 862

2 731 545

Balansräkning

Not

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Not 2 gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Allmänheten
Summa

2020

2019

128 875
128 875

125 500
125 500

2020

2019

1 398 442
271 500
2 064 424
20 927
3 755 293

1 255 450
363 420
2 348 396
5 519
3 972 785

2020

2019

6

7

2020-12-31

2019-12-31

1 039 625
270 210
13 672
1 323 507

532 750
308 945
24 091
865 786

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Företag
Organisationer
Myndigheter
Övriga
Summa

Not 4 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
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Joakim Gyllin
Ordförande

Jessica Grundström Ahldin

Eva Carlsvi

Hans Andersson

Sara Kleijsen Åhlander

Min revisionsberättelse har lämnats

Erik Mauritzon
Auktoriserad revisor
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Revisionsberät t else
Till föreningsstämman i Drivkraft Malmö Ideell förening, org.nr 802463-2484

Rapport om årsredovisningen
Ut t alanden

Enligt min uppfattning har år sredovisningen upprät tat s i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt visande bild av föreningens finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med år sredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:



ident ifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för at t ut göra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsent lig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, efter som oegentligheter kan innefat ta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.



skaff ar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåt gärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att ut tala mig
om eff ektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar jag i lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskat tningar
i redovisningen och t illhörande upplysningar.



drar jag en slutsat s om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slut sat s, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns
någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta
verksamheten. Om jag drar slut sat sen att det finns en
väsent lig osäkerhet sfaktor , måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhet sfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modif iera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slut sat ser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram t ill datumet för
revisionsberät telsen. Dock kan framt ida händelser eller
förhållanden göra at t en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.



utvärderar jag den övergripande presentat ionen, strukturen och innehållet i år sredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande t ransakt ionerna och händelserna på et t sätt
som ger en rätt visande bild.

Grund för ut t alanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sver ige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs när mare i avsnittet Revisorns
ansvar . Jag är oberoende i förhållande t ill föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser at t de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
St yrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt år sredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprät ta en årsredovisning som inte innehåller några väsent liga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprät tandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsät ta verksamheten och att
använda antagandet om f ort sat t drift. Antagandet om f ortsat t
drift t illämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realist iskt alternativ t ill att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Mitt mål är at t uppnå en rimlig grad av säkerhet om at t
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsent lig felaktighet om en sådan finns. Felakt igheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsent liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfat tning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag ident ifierat.
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Jag har utfört en revision av år sredovisningen f ör år 2020.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förfat t ningar
Ut t alande

Utöver min revision av år sredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Drivkraft Malmö Ideell
förening för år 2020.
Jag t illstyrker at t föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för ut t alande

Jag har utf ört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mit t
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar . Jag är oberoende i förhållande t ill föreningen enligt
god revisor ssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mittyrkeset iska ansvar enligt dessa krav.
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Jag anser at t de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
St yrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret f ör förvaltningen.
Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsf rihet , är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjor t sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda er sät tningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garanti
för att en revision som utför s enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig f rämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt gärder som utför s
baseras på vår professionella bedömning med ut gångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär at t jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situat ion. Jag går
igenom och prövar fattade beslut , beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfr ihet.
Malmö den

2021

Erik Maurit zson
Auktor iserad revisor
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Drivkraft Malmö

Budget

2022

Intäkter
Kommuner
Statligt
Stiftelser
Näringslivet
Övrigt
Summa Intäkter

1 600 000,00
800 000,00
14 000,00
2 240 000,00
6 000,00
4 660 000,00

Lönekostnader
Övriga kostnader

-4 290 349,00
-423 300,00

Summa Kostnader

-4 713 649,00

Resultat

-53 649,00

2021-05-25
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Prel VERKSAMHETSPLAN 2022
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 2022 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, nu
med frukost o läxhjälp för både niondeklassare som får sommarjobb och en öppen
läxhjälp för övriga på både Örtagårdsskolan och Rosengårdsskolan, ev även V Ryden.
Vi har även adderat skolor så som Kirsebergsskolan och Lorensborgsskolan vilket gör
att vi arbetar över hela Malmö.
Vi vet att läxhjälp efter pandemin kommer att efterfrågas i ännu högre utsträckning och
vi gör vårt yttersta f a möta dessa behov.
Eftersom vi sett att många äldre mår dåligt har vi även startat en ny verksamhet,
Drivkraft Senior där vi erbjuder äldre en ny samtalspart i sitt liv. Detta driv tillsammans
med Malmö Stad och MKB.
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. Att
kunna bryta utanförskap och ensamhet, vilken ålder det än gäller.
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 socialtjänstens medarbetare f a hitta rätt elever. För att hitta äldre
arbetar vi med MKB:s seniorboenden.
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 2022
Att skapa ett större engagemang för att få frivilliga till mentorsverksamheten och kunna
ta emot fler elever och vuxna, framförallt unga killar som det 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 har nu gjort detta 2 år och rekryterar nu för det tredje
året med avslutning juni 2022.

TIDSPLAN
Vår årscykel startar i augusti då eleverna börjar i en ny årskurs.
Inför skolstarten 2022 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, under förutsättning att pandemin klingat av
• 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 och nu även Örtagårdsskolan).
• 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.

