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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
Flamman Socialt förebyggande centrum
Organisationsnummer
802497-2567
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
1 200 000 kr
Organisationens postgiro eller bankgiro
641-9105
Organisationens firmatecknare
Juan Paez

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
JUAN PAEZ TORRES
E-postadress
flamman.1@telia.com

Mobiltelefon
0702027443

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

Organisationsnr
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
0739094634

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
rafi.farouq@flammanhyllie.se

Hemsida
flammanmalmo.se

Besöksadress
Hyllievångsvägen6

Postnummer besöksadress
21625

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Hyllievångsvägen6

Postnummer postadress
21625

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Juan Paez

Telefonnummer
0702027443

E-post
flamman.1@telia.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Juan Paez - firmatecknare

Telefonnummer
0702027443

E-post
flamman.1@telia.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Juan Paez

Telefonnummer
0702027443

E-postadress
flamman.1@telia.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

500 personer

Antal kvinnor

40%

Antal män

60%

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0%

Antal medlemmar boende i Malmö

100%

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Flamman - Socialt förebyggande Centrum är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende. Föreningens ändamål är att
bedriva socialt förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna inom ett brett spektrum i syfte att skapa bättre
levnadsvillkor för dessa grupper. Föreningen vill aktivt arbeta för att stärka målgruppens möjligheter att leva i ett sammanhang som
präglas av mångfald och jämställdhet där mänskliga rättigheter och demokrati utgör en naturlig grund. Föreningen vill skapa
förutsättningar för att målgruppen ska känna trygghet, medmänsklighet, samhörighet, framtidstro, kreativitetet,
utvecklingsmöjligheter, glädje och social gemenskap. Föreningen ska aktivt arbeta mot alla former av antidemokratiska beteenden och
våldsuttryck.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Målgruppen är unga i Malmö mellan 10?23 år som är i riskzon för eller har hamnat i normbrytande beteenden och kriminalitet med
särskilt fokus på flera socioekonomiskt svaga områden. Vi riktar särskilt in oss på att bryta tidig rekrytering. Vi lägger fokus på de
individer som inte kommit så långt i sin kriminalitet och/eller är på väg in i en destruktiv miljö.
Många i kriminella grupperingar vill inte söka stöd hos kommun eller socialtjänst pga okunskap om, rädsla för eller misstro till
myndigheter. Där kan vi vara en instans som kan stötta eller slussa vidare individer till socialtjänst eller andra berörda instanser efter
behov. De unga i dessa grupper är ?up and coming? inom kriminella kretsar. Därför arbetar vi uppsökande med en ung målgrupp.
Dessutom arbetar vi över hela Malmö, i flera stadsdelar med fysiska mötesplatser.
Vi har en särskild verksamhet för tjejer som hamnar i olika typer av destruktiva miljöer. Allt från egen brottslighet, till
medberoendeproblematik.
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.
Vi arbetar genom våra mötesplatser och uppsökande fältarbete som bedrivs flera kvällar i veckan med bla fastighetsägare i olika
områden i Malmö. Vi arbetar uppsökande i flera av Malmös utsatta områden. Genom dialog och relationsskapande fångar vi upp unga
i riskzon.
Vi genomför insatser för målgruppen via bla olika aktiviteter och workshops. Vi uppmanar unga i riskzon att tänka kritiskt och
utmana negativa tankar samtidigt som vi ökar deras problemlösningsförmåga. Vissa slussar vi till bla arbetsförmedlingen samt
socialförvaltningen parallellt med att vi gör egna insatser.
Exempel
-Vi skriver kontrakt med ungdomar för att de ska känna ansvar och motiveras i arbetet med sig själva
-Workshops och föreläsningar från polis eller andra starka aktörer på området för både ungdomar i riskzonen samt anhöriga
-Identifierar beroendeproblematik. Efter inledande samtal slussar vi dem vidare till någon av våra samarbetspartners
-Hjälper med aktiviteter för en meningsfull fritid
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Under det kommande året kommer vi arbeta med det stora utbudet insatser som vi har för att motverka en negativ spiral och istället
främjar en förändringsprocess hos målgruppen. Genom de olika insatserna förebygger vi så att ungdomen inte fortsätter sitt leverne i
riskzonen. Med användande av motiverande samtal och relationsbyggande skapas tillit för att främja den positiva identitetens tillväxt.
På både kort och lång sikt gynnar det både individen och samhället en tryggare tillvaro. Vi motverkar fortsatt utanförskap genom
inkludering i programmet samt ger stöd för att komma in i arbete eller utbildning. Vi vet att långvarigt utanförskap från
arbetsmarknaden är en bidragande faktor till att lockas in i de kriminella sfärerna. Detta är därför ett av de första handfasta delmål som
vi sätter upp tillsammans med individen. Fortsättningsvis skapar vi direkta förutsättningar för individen utefter det behovet som finns
av stöd vid utbildning eller till en vidareutbildning för att individen ska ha förutsättningar att nå sina mål inom arbete.
Vi utför en psykosocial analys för att motverka eventuell fortsatt psykisk ohälsa och samverkan knyts med externa aktörer vid behov
av behandlingsinsatser. På så sätt bromsar vi direkt ogynnsamma förhållanden för individen under det kommande året.
Individanpassade insatser görs också för att skapa ett dynamiskt förhållningssätt för den specifika individens behov och situation. Vi
säkerställer även om det finns ett behov av anhörigstöd.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
De vanligaste positiva effekterna för ungdomen beskrivs bl.a. vara emotionell, social, kognitiv, akademisk och professionell
utveckling. Vidare beskrivs adepten ha möjlighet att utveckla relationella egenskaper och få en ökad förmåga att upprätthålla
hälsosamma och förtroendefulla relationer i framtiden, men även ökad självkänsla. En förutsättning som behövs för att kunna
samarbeta, skapa förståelse, lösa konflikter samt för att bygga relationer är att kunna mentalisera kring sig själv och andra. Att kunna
mentalisera är att förstå sina egna och andras känslor. Detta är något som utvecklas i relation till andra människor. Mentorn kan vara
en skyddande faktor mot olika stressfaktorer som normalt följer den känsliga ungdomstiden. Studier kring mentorskap har också visat
på minskat aggressivt beteende hos ungdomar som i sin tur i större utsträckning upplevde sin mentorsrelation mer nära och intensiv.
I och med att vi stöttar individen gynnar det den psykiska och fysiska välbefinnandet och skapar därmed en resursstark ungdom som
bidrar till samhället. Detta istället för att ungdomen annars skulle valt en annan bana i livet som i sin tur kan resultera i enorma
kostnader för samhället. Ett förebyggande arbete lägger grunden till mindre behov av insatser och därmed mindre kostnader för
samhället. Genom vår samverkan med Malmö stad kan vi hitta ett informationsutbyte, i samtycke med förälder/anhörig och individen,
för att skapa ett så bra förändringsarbete som möjligt.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Genom:
-handledning fasthåller vi kvaliteten i de metoder som vi använder oss av i mentorskapsprogrammet
-målgruppen ombeds göra en utvärdering vid mentorskapets avslut
-statistik samt projekt- och processmålsarbete tillgodoser vi att programmet har kontinuitet och stämmer av internt via handledning
-KASAM-skattning vid inledning av mentorskap och vid avslut
-följeforskning av programmet för att lyfta olika aspekter och säkerställa positiva effekter och möjliga justeringar.
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald är något som genomsyrar allt arbete vi gör på Flamman. Vi utgår alltid från ett
intersektionellt perspektiv i vårt arbete. Detta handlar om allt ifrån hur vi uttrycker oss i text, tal och bild till hur vi väljer angreppssätt
och metoder. Vi träffar många barn och unga som lever i socialt utsatta områden i Malmö. I vår personalgrupp har vi individer med
olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Att relatera till ledaren och att rekrytera ledare med olika bakgrund och kön är också
något som lyfts fram i IM:s rapport som en viktig möjlighet till att få fler underrepresenterade barn och unga att komma till en ny
verksamhet, samtidigt som det ökar föräldrars förtroende för verksamheten (IM, 2019).
I arbetet med avhopparverksamhet hamnar fokus ofta på unga killar. Precis som vi möter unga killar med olika problematik möter vi
unga tjejer med missbruksproblematik, medberoendeproblematik, som ligger i riskzon för kriminalitet eller redan är aktivt kriminella.
Därför arbetar vi med ett evidensbaserat program utformat för att stödja unga tjejer. Programmet går ut på att stödja unga tjejer att
komma ifrån den destruktiva livsstilen, lära känna sig själva bättre och utmana tankar, känslor och beteenden. I vår personalgrupp har
vi kvinnliga mentorer som är utbildade i dessa ämnen. Vi stödjer även de unga tjejerna vidare till andra instanser vid behov, så som
socialtjänsten eller tjejjourer. Även i detta arbetar vi tidigt förebyggande.

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.
I alla våra verksamheter på Flamman SFC arbetar vi med barn och ungas delaktighet. Barn och unga är delaktiga från start till slut för
att ge sina tankar och åsikter på våra verksamheter. Vi på Flamman SFC är av åsikten att vi inte bara kan jobba för barn och unga, vi
måste arbeta aktivt med barn och unga.
I Hoppa Av arbetar vi oftast individbaserat och individanpassat. Det innebär att varje ungdoms väg i programmet ser olika ut. Detta
eftersom varje persons förutsättningar och situation är unik. I vårt arbete i Hoppa Av arbetar vi utefter ungdomens mål och delmål.
Tillsammans med ungdomen sätter vi upp målen och arbetar tillsammans framåt för att komma dit. Mentorerna har kontinuerlig
kontakt med ungdomen och de återkopplar hela tiden utefter målen samt tittar på vart i processen de befinner sig. Hoppa Av är på så
sätt en verksamhet där vi arbetar väldigt mycket med målgruppens delaktighet. Om vi inte anpassar programmet efter varje individ
kommer vi inte nå resultat. Ungdomen är alltid med i samtalen och vi arbetar tillsammans snarare än att vi går över ungdomens
huvud. På så sätt når vi det bästa resultatet. Ungdomen har själv möjlighet att påverka och utforma sin väg samt har återkoppling och
samtal med mentorerna kontinuerligt för att diskutera resultat och framgångar.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi riktar oss till de individer som av olika anledningar inte finns inom socialtjänsten redan, inte vill söka sig till kommunala insatser
eller som inte kvalificerar sig för dessa. Detta gör vi dels genom vårt uppsökande arbete samt genom våra mötesplatser i staden. Vi
arbetar i direktkontakt ute i lokalområdet och hänvisar vid behov vidare in till de många olika insatserna av Malmö stad - om där finns
behov av utredning eller behandling. Fortsättningsvis samverkar vi med Malmö stad i krisberedskap och har skapat en strukturerad
samordning kring detta. Vi kompletterar här varandra med våra gemensamma resurser.
I övrigt samarbetar vi med socialtjänsten i Sluta Skjut gällande den del av målgruppen som är ledande i våldet i Malmö.
Vi kompletterar Malmö stad med att arbeta tidigt förebyggande med ovan nämnda målgrupper som ännu inte fångats upp.
Konsultationsteamet har också möjlighet att hänvisa individer till oss. Det handlar då om de individer som inte erbjuds stöd inom
Konsultationsteamet eftersom de saknar hotbild mot sig eller inte bedöms ha tillräckliga behov och därmed inte uppfyller kraven.
Hoppa Av kan fånga upp dessa individer som har sökt hjälp och där ingen annan instans tar vid och hjälper dessa vidare.

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

18 249 061 kr

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

0 kr

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

852 373 kr

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

24

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

11 282 466 kr

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
MUCF Stå upp! (projekt mot rasism och islamofobi - separatistiskt forum för unga tjejer som identifierar sig som muslimer) 776 000
kr
Arvsfonden Unga mot extremism (projekt i Skåne och Blekinge för att utbilda ungdomar i maskulinitetsnormer) 3 762 855 kr
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
Kommunstyrelsen Safe Space Malmö Stad (Förebyggande arbete extremism Malmö stad), 1 500 000 kr
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 (2,08 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd resultaträkning för 2020
Revisionsberättelse 2020 och Balans- och resultaträkning 2020.pdf (1,15 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Revisionsberättelse 2020 och Balans- och resultaträkning 2020.pdf (1,15 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 och Balans- och resultaträkning 2020.pdf (1,15 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budgetplan 2022.pdf (88 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan för 2022.pdf (110 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 2021 och konstituerande möte 2021.pdf (617 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 2021 och konstituerande möte 2021.pdf (617 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 Flamman SFC.pdf (1,37 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?
Ja
Ladda upp en kopia på organisationens registreringsbevis från Skatteverket
Registreringsbevis.pdf (405 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Det här projektet har redan beviljats av Kommunstyrelsen för tre år med förflyttade dedikerade medel från Kommunstyrelsen till
Arbetsmarknads- och socialnämnden för det här projektet.

8. Intyga uppgifter och information
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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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Flamman Socialt förebyggan de centrum
Org nr: 802497-2567
Hyllievångsvägen 6
216 25 MALMÖ

2020-03-15

Verksamhe tsberättels e för 2020

•
•

2020 har varit ett speciellt år för Flamman Socialt förebyggande centrum, liksom för
resterande delar av världen på grund av covid-19. Trots detta har vi fortsatt att utveckla
verksamhet en och ytterligare växt.
Flamman Socialt förebyggand e centrum arbetar för att skapa bättre förutsättnin gar för alla
barn och unga, en dag i taget, och demokrati, jämlikhet och mångfald är grundstena rna i all
verksamhet .
Vårt fokus ligger främst vid normbrytan de beteende och att erbjuda både förebyggan de
insatser och stöd för unga samt yrkesverksamma och anhöriga runt dem.
Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån evidens och senaste forskning, allt för att säkra att vår
organisation erbjuder stöd och insatser av hög relevans och kvalitet. Vi har ett
intersektion ellt och tvärsektorie llt förhållnings sätt och strävar hela tiden efter att
tillsammans med offentliga sektorn, näringslivs- och civilsamhällesaktörer driva fram en
positiv samhällsutveckling med unga i fokus.

•
•

Under 2020 har vi drivit ett flertal stora och mindre verksamheter, flera av våra tidigare
projekt har nu gått över till ordinarie verksamheter. Vi jobbar alltid aktivt för att våra projekt
ska kunna bli långsiktiga permanenta verksamhet er. Under 2020 har vi beviljats stöd för
flera nya verksamhet er samtidigt som vi även har permanenta t några av dessa .
Nedan beskrivs i huvudsak några av de verksamhet er vi särskilt satsat på och drivit under
året.
SafeSpace Ett treårigt projekt med finansiering från Arvsfonden som startade 2017 och
avslutades under 2020, projektet har numera blivit en permanent verksamhet .
Verksamheten arbetar förebyggand e mot radikalisering och våldsbejakande extremism och
riktar sig till unga och yrkesverksamma. Det finns ett etablerat samarbete bland annat med
Malmö Stad och Polisen i Malmö. Några exempel på vad vi gjort 2020:

•

Safe space har numera fått verksamhetsstöd från Malmö stad.
Vi har fortsatt vårt samarbete med gymnasiesk olor i Malmö kring återkomma nde

•

insatser och utbildninga r för elever och personal.
Vi har fortsatt utbilda yrkesverksa mma och unga i Malmö och Skåne. Exempel på det

•
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l
är olika gymnasieskolor runt om i Skåne, Malmö stad, Kriminalvården, Lunds
universitet, Företagsuniversitetet och yrkesverksamma så som kuratorer, rektorer
och socionomer som möter unga i olika verksamheter.

•
•

•

Utfört fältarbete i Malmö och byggt nätverk med unga och organisationer.

•

Stöttat unga genom vårt mentorskapsprogram.

High Stakes Ett treårigt projekt som arbetar förebyggande mot spelproblem bland unga,
finansierat av Arvsfonden. Projektet startade 2016 och avslutades med goda resultat i
februari 2019. Några exempel på vad vi gjort 2020:
•
•

High Stakes är nu en av våra permanenta verksamheter.
Vårt arbete mot spelproblem fortsatte genom bland annat utbildningsinsatser och
informationsspridning för både unga och yrkesverksamma .

•

Under 2020 påbörjade vi spridningsarbetet av vår e-utbildning som skapades under
projekttiden.

Hoppa Av Verksamheten jobbar förebyggande och stöttande till unga som ligger i riskzonen
för att bli, eller som redan är, involverade i kriminalitet utifrån Flammans metod FFFSER
(familj, fritid, förebilder, skola, ekonomi och rekrytering) samt utefter programmet

Kriminalitet som livsstil, som är ett evidensbaserat program. Några exempel på vad vi gjort
2020:
•

•
•

Hoppa av fick verksamhetsstöd under år 2019, för att kunna bedriva verksamheten
2020.

•

Rekryterat ungdomar i riskzonen för kriminellt beteende för att främja avhopp .

•

Erbjudit samtal, coaching och positiva aktiviteter för deltagare.

•

Vi har utvecklat vårt mentorskapsprogram både i stöd till ungdomar samt till
mentorer.

Safe Space Hoppa av, En verksamhet med verksamhetsstöd från Center mot
Våldsbejakande extremism. I denna verksamhet har vi som övergripande mål att främja
avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer. Vi arbetar med deltagare i riskzon
samt deltagare som redan radikaliserats genom avradikaliseringsarbete. Vi arbetar även
med föräldrar- och anhörigstöd. Några exempel på vad som gjorts under 2020:
•

Under 2020 har vi byggt ett Safe Space avhopparteam med olika experter nationellt
och internationellt.

•

Vi har byggt skattningssystem för att identifiera unga i riskzon.

•

Vi har även byggt ut våra mentorskapsinsatser kopplat till Safe Space Hoppa av.

•

Vi håller på att utveckla vårt anhörigstöd kopplat till avhopparverksamheten.
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Släpp Loss Kulturen. Ett treårigt kulturprojekt finansierat av Kulturrådet som startade i
december 2016 och avslutades i december 2019. Släpp loss kulturen är numera en
permanent verksamhet. Släpp Loss Kulturen syftar till att lyfta platsspecifik kultur på
boendes villkor samt göra kultur mer tillgängligt för boende. Några exempel på vad vi gjort
2020:

•
•

•

I och med Covid-19 har aktiviteter i verksamheten Släpp loss kulturen fått vila under
året.

•

Vi har gjort punktinsatser kring kultur med unga, bland annat i vår musikstudio där
ungas röster lyfts kring deras upplevelser av sitt område och sitt liv.

Min Röst Ett demokratiproj ekt som under tre år hade projektstöd från MUCF, som jobbar
med ungdomar som vill jobba anti-rasistiskt inom områdena politik, media och
civilsamhället. Det sista projektåret avslutades under 2020 och Min röst är numera en
permanent verksamhet.
Några exempel på vad vi gjort 2020:
•

En e-bok skapades som var en handbok i hur du som ung kan arbeta antirasistiskt.
Under året har vi arbetat med att sprida e-boken.

•

Radikalisering Online. Ettårigt projekt för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism, finansierat av MUCF. Under 2020 har vi bland annat arbetat med att skapa
onlinekampan jer mot extremism och för demokrati.
Framtidsfabr iken. En omfattande verksamhet som verkar på flera platser i Malmö. Under
2020 har Framtidsfabriken bland annat:

•

•
•

•
•

Under 2020 har vår verksamhet utvidgats till Eslöv och Landskrona där vi gått in
med insatser och fältarbete.
Trygghetsteam har fältat veckovis i flera bostadsområden i Malmö samt
Landskrona och anordnat aktiviteter med fokus på trivsel och att skapa ägandeskap
och samhörighet bland boende.
Kontinuerlig uppsökande verksamhet och insatser riktade mot unga i riskzon.
Under året har vi haft ett fortsatt gott samarbete med Stena fastigheter och MKB
fastighets AB.

Me too. Kortare projekt för arbete mot sexuella trakasserier och för att öka kompetensen
inom sex och samlevnadsundervisningen i skolan, finansierat av Skolverket. Avslutat under
2019 och är numera en permanent verksamhet. Under projektet höll vi bland annat
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föreläsnin gar och workshop i gymnasieskolor om sexuella trakasserier och hur det kan
motverkas. Arbetet utmynna de även i en metodha ndbok riktad till yrkesverksamma. Under
2020 har fokus legat på att sprida och sälja metodha ndboken som skapades under
projektet.

Cirkus Gaming, verksamh et som syftar till att sprida kunskap om hur gambling och gaming

•
•

växer samman och att främja hälsosamt datorspelande bland unga. Beviljades under våren
2019 ett treårigt stöd från Arvsfonden. Några exempel på vad som gjorts under 2020:
•

•
•

I början av året (innan Corona bröt ut) höll vi en stor konferens och mässa för
yrkesverksamma samt ungdomar, där hundratals yrkesverksamma, barn och
ungdoma r deltog och en stor samling samverkanspartners var inkluderade. Det
hölls föreläsningar i ämnet av bland annat forskare från Universitetsvärlden och
andra experter.
Under 2020 har vi etablerat samt vidareutvecklat flera samarbeten med aktörer
inom spelvärlden.
Under 2020 har vi sett en stor efterfrågan på utbildning ar inom gaming och
gambling, vi har utbildat både föräldrar, elever och yrkesverksamma på flera skolor
runt om i Skåne.

Extremko ll, verksamhet som arbetar för att ge unga kunskap och verktyg för att stå emot

•
•

våldsbejakande propaganda och extremism på nätet. Projektet ska utveckla en digital
plattform med hemsida och sociala medier riktade till unga, samt erbjuda kunskapsstöd och
rådgivning till anhöriga och yrkesverksamma. Beviljades under våren 2019 treårigt stöd från
Arvsfonden. Några exempel på vad som gjorts under 2020:

•
•

Den digitala plattform en som är riktad till barn och unga skapades, där finns även
delar på sidan som är riktade till anhöriga och yrkesverksamma.
Etablerat samverkan med gymnasieskolor i Malmö och Karlstad .
Etablerat samverkan med organisationer och personer som bidragit med material

•

till hemsidan.
Deltagit vid flera träffar med Radicalisation awareness network i EU.

•

och
Värdekom passen, verksamh et som syftar till att stärka arbetet med värdegru nd i skolor
föreningsliv, genom att skapa en gemensam plattform med utbildning ar kring
värdegrundsfrågor tillsammans med unga, pedagoger och civilsamhälle. Beviljades under
våren 2019 treårigt stöd från Arvsfonden. Några exempel på vad som gjorts under 2020:
•
•

Etablerat samarbete med flertalet organisat ioner som bidrar med sin
expertkunskap till utbildning en
Skapat grund för arbetet med utbildning en i nära samarbete med ett stort e-
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vi etablerat kontakt och påbörjat samverkan med flertalet kommuner i Skåne och Blekinge.

Hedersrelaterat våld Under 2020 påbörjade vi vårt arbete med att starta upp en
verksamhet som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld. Bland annat sitter vi med i
Resursteam Heder i Malmö stad.

•
•

Trots ett tufft år i hela världen har Flamman lyckats arbeta på i relativt högt tempo för att
expandera verksamheten och "hålla den vid liv". Mycket fokus har varit på
verksamhetsutveckling och även kompetensutveckling av personalgruppen i form av externa
och interna utbildningar. Vi har fått ställa om till digitalt arbete vilket har gjorts på ett relativt
smidigt sätt. Vi har både deltagit i utbildningar och konferenser digitalt men även hållit
utbildningar digitalt under året. Vi har på så sätt kunnat fortsatt delta i nationella och
internationella sammanhang. Vi har även etablerat nya samarbeten och arbetat för att
stärka vårt tvärsektoriella nätverk genom att bland annat fortsätta etablera samverkan med
universitet, myndigheter, fastighetsbolag, civilsamhällesorganisationer och kommuner i
Skåne.
Vidare har organisationen haft ett stort socialt arbete med barn och unga i hela Malmö,
Skåne och i delar nationellt. En hel del stödinsatser har genomförts med våra målgrupper
utöver det arbetet som sker i projekten. Vårt arbete med barn och unga har varit extra
viktigt under detta gänga år då många barn och unga inte haft ett sammanhang, det har vi
kunnat hjälpa till med om än i andra former än vanligt.
Många av våra samarbetspartners efterfrågar våra insatser vilket är ett gott betyg. Vi
utbildar bland annat Polisen i Malmö, Socialtjänsten och Kriminalvården i flera av våra
verksamheter.

0

e

Vi kan med stolt blick och varma hjärtan blicka tillbaka på ett år då vi uppnått resultat och
kunnat hålla hög takt i verksamheten trots en världspandemi. Vi har vidareutvecklat och
breddat vår verksamhet, etablerat långsiktiga samarbetet och spridit vårt arbete nationellt
och internationellt. Vi har nått ut till flera barn och unga som var i extra behov av ett
sammanhang och stöd, speciellt när skolor och fritidsverksamheter stängde ner. Vi har även
erbjudit dem utbildningar och stöd både fysiskt och digitalt i allt från att lämna kriminalitet
till spelproblematik och att komma ut till arbete och studier.

Styrelsen
Flamman SFC
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Revisionsberättelse gällande 2020
Flamman socialt förebyggande centrum

Underteck nad som är vald till revisor i förening i Flamman socialt förebyggande centrum med
organisati onsnumm er 802497-2567 avger härmed följande revisionsberättelse.

Jag har granskat räkenskaper samt kontrollera t bankkonton.
De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad
bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.
Föreningen har under året använt sig av auktoriserad redovisningskonsult som i sin tur granskats av
Auktoriser ad revisor Marie Vikström.
Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks:
•
•
•

Datum
/Malmö

att balans- och resultaträkningarna fastställs
att årets resultat överföres i ny räkning
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020

2021-03-15

~~

Fören i~or
Jarmo Palomaa

Årsbokslut
för

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
802497-2567

Räkenskapsåret

2020

I.

I (4)

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
Org.nr 802497-2567
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

18 204 428
44 633
18 249 061

12 996 850
0
12 996 850

-2252961
-4 518 706
-11 282 466
-18 054133
194 928

-1472413
-1 861 875
-9 539 818
-12 874106
122 744

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0
-145
-145
194 783

3 105
-17
3088
125 832

Resultat före skatt

194 783

125 832

Årets resultat

194 783

125 832

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

•

Föreningens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
Org.nr 802497-2567

2 (4)

2020-12-31

2019-12-31

499 683
158 955
658 638

350 693
67 724
418 417

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5 029 078
5 029 078
5 687 716

6 925 914
6 925 914
7 344 331

SUMMA TILLGÅNGAR

5 687 716

7 344 331

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

•

•

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
Org.nr 802497-2567

Balansräkning

3 (4)

2020-12-31

2019-12-31

562 374
194 783
757 157

436 542
125 832
562 374

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

49 772
31 018
4 829 763
20 006
4 930 559

47 854
28 764
6 405 810
299 529
6 781957

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 687 716

7 344 331

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

•
•

•
•

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE CENTRUM
Org.nr 802497-2567

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

0

Not 2 Rapport om årsbokslutet
För detta årsbokslut har Rapport om årsbokslutet upprättats av:
Marie Vikström, Densham Redovisning och Data AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

Lund den 13 mars 2021

~~p*~
Juan Paez Torres
Ordförande

Maya Sadeddin

e

Zeinulabdeen AI-Saedi

~
Adam el-Heich

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 mars 2021

~~
Jarmo Palomaa
Revisor

4 (4)

Revisionsberättelse gällande 2020
Flamman socialt förebyggande centrum

Underteck nad som är vald till revisor i förening i Flamman socialt förebyggande centrum med
organisati onsnumm er 802497-2567 avger härmed följande revisionsberättelse.

Jag har granskat räkenskaper samt kontrollera t bankkonton.
De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad
bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.
Föreningen har under året använt sig av auktoriserad redovisningskonsult som i sin tur granskats av
Auktoriser ad revisor Marie Vikström.
Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks:
•
•
•

Datum
/Malmö

att balans- och resultaträkningarna fastställs
att årets resultat överföres i ny räkning
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020

2021-03-15

~~

Fören i~or
Jarmo Palomaa

Årsbokslut
för

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
802497-2567

Räkenskapsåret

2020

I.

I (4)

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
Org.nr 802497-2567
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

18 204 428
44 633
18 249 061

12 996 850
0
12 996 850

-2252961
-4 518 706
-11 282 466
-18 054133
194 928

-1472413
-1 861 875
-9 539 818
-12 874106
122 744

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0
-145
-145
194 783

3 105
-17
3088
125 832

Resultat före skatt

194 783

125 832

Årets resultat

194 783

125 832

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

•

Föreningens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
Org.nr 802497-2567

2 (4)

2020-12-31

2019-12-31

499 683
158 955
658 638

350 693
67 724
418 417

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5 029 078
5 029 078
5 687 716

6 925 914
6 925 914
7 344 331

SUMMA TILLGÅNGAR

5 687 716

7 344 331

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

•

•

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE
CENTRUM
Org.nr 802497-2567

Balansräkning

3 (4)

2020-12-31

2019-12-31

562 374
194 783
757 157

436 542
125 832
562 374

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

49 772
31 018
4 829 763
20 006
4 930 559

47 854
28 764
6 405 810
299 529
6 781957

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 687 716

7 344 331

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

•
•

•
•

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

FLAMMAN SOCIALT FÖREBYGGANDE CENTRUM
Org.nr 802497-2567

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

0

Not 2 Rapport om årsbokslutet
För detta årsbokslut har Rapport om årsbokslutet upprättats av:
Marie Vikström, Densham Redovisning och Data AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

Lund den 13 mars 2021

~~p*~
Juan Paez Torres
Ordförande

Maya Sadeddin

e

Zeinulabdeen AI-Saedi

~
Adam el-Heich

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 mars 2021

~~
Jarmo Palomaa
Revisor
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Preliminär budgetplan 2022 för Hoppa AV

Medel har dedikerats från KS till ASN om 1,2 mkr för fortsatt stöd till Hoppa Av för 2022.

Budgetplan för 2022

1 socionom

550 000 kr

5 timanställda mentorer

490 000 kr

Aktiviteter inom ramen för Hoppa Av

160 000 kr

Totalt söker vi

1 200 000 kr

/Styrelsen
Flamman SFC

Preliminär verksamhetsplan för 2022 – Flamman SFC
Flamman Socialt förebyggande centrum arbetar för att skapa bättre förutsättningar för alla barn och
unga, en dag i taget, och demokrati, jämlikhet och mångfald är grundstenarna i all verksamhet. Vårt
fokus ligger främst vid normbrytande beteende och att erbjuda både förebyggande insatser och stöd
för unga samt yrkesverksamma och anhöriga runt dem. Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån
evidens och senaste forskning, allt för att säkra att vår organisation erbjuder stöd och insatser av hög
relevans och kvalitet.
Vi har ett intersektionellt och tvärsektoriellt förhållningssätt och strävar hela tiden efter att
tillsammans med offentliga sektorn, näringslivs- och civilsamhällesaktörer driva fram en positiv
samhällsutveckling med unga i fokus.
Under 2022 planerar vi att driva ett flertal stora och mindre verksamheter. Vi jobbar alltid aktivt för
att våra projekt ska kunna bli långsiktiga permanenta verksamheter. Nedan beskrivs i huvudsak några
av de verksamheter vi särskilt kommer fortsätta arbeta på under 2022.
SafeSpace, Verksamheten arbetar förebyggande mot radikalisering och våldsbejakande extremism
och riktar sig till unga och yrkesverksamma. Det finns ett etablerat samarbete bland annat med
Malmö Stad och Polisen i Malmö. Under 2022 planerar vi att fortsätta vårt goda samarbete med olika
instanser i Malmö. Vi planerar också för att erbjuda en rad utbildningar både till yrkesverksamma och
barn och unga.
High Stakes High Stakes är numera en permanent verksamhet. Under 2022 planerar vi att
marknadsföra och informera om vår e-utbildning till skolor och andra instanser där den kan vara
relevant samt att genomföra utbildningar och individinsatser kopplat till spelberoende.
Hoppa Av, Verksamheten jobbar förebyggande och stöttande till unga som ligger i riskzonen för att
bli, eller som redan är, involverade i kriminalitet utifrån Flammans metod FFFSER (familj, fritid,
förebilder, skola, ekonomi och rekrytering) samt utefter programmet Kriminalitet som livsstil, som är
ett evidensbaserat program. Under 2022 planerar vi att arbeta med ungdomar i riskzon för att främja
avhopp. Vi kommer erbjuda samtal, coaching och positiva aktiviteter för deltagarna. Planen för 2022
är att fortsätta arbetet precis som under 2021 med att stödja unga att lämna destruktiva banor.
Safe Space Hoppa av, En verksamhet med verksamhetsstöd från Center mot Våldsbejakande
extremism. I denna verksamhet har vi som övergripande mål att främja avhopp från alla typer av
våldsbejakande extrema miljöer. Vi arbetar med deltagare i riskzon samt deltagare som redan
radikaliserats genom avradikaliseringsarbete. Vi arbetar även med föräldrar- och anhörigstöd. Under
2022 planerar vi att fortsätta vårt arbete med vårt avhopparteam med olika experter nationellt och
internationellt. Vi kommer vidare arbeta med deltagare i riskzon för att förebygga och främja
avradikaliseringsarbete. Vi planerar även att arbeta vidare med vårt anhörigstöd.
Släpp Loss Kulturen, Släpp Loss Kulturen syftar till att lyfta platsspecifik kultur på boendes villkor
samt göra kultur mer tillgängligt för boende. Under 2022 planerar vi att utöka vår verksamhet i Släpp
loss kulturen med nya inslag och aktiviteter i Kroksbäck, Holma och Bellevuegården.
Min Röst, Under 2022 planerar vi att arbeta med spridningen av vår e-bok, hålla workshops och
utbildningstillfällen samt ta emot studiebesök i verksamheten som redan är planerade.
Radikalisering Online, En verksamhet för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism,
Verksamheten är numera integrerad i vårt arbete med Extremkoll. Under 2022 planerar vi att arbeta
med sociala medier och kampanjer.

Framtidsfabriken, En omfattande verksamhet som verkar på flera platser i Malmö. Under 2022
planerar vi att utvidga vår verksamhet till fler platser. Vi kommer även fortsätta arbeta på flera
platser i Malmö samt i Eslöv och Landskrona med trygghetsarbete i bostadsområdena. Vi kommer
fortsätta engagera boende i aktiviteter för att skapa samhörighet och ägandeskap i sina områden.
Me too, Vårt arbete mot sexuella trakasserier och för att öka kompetensen inom sex och
samlevnadsundervisningen i skolan. Under 2022 planerar vi att fortsätta marknadsföra och sälja vår
metodhandbok som skapades under projektet.
Cirkus Gaming, Verksamhet som syftar till att sprida kunskap om hur gambling och gaming växer
samman och att främja hälsosamt datorspelande bland unga. Under 2022 planerar vi att fortsatt
hålla konferenser och utbildningar för yrkesverksamma, anhöriga, barn och unga.
Extremkoll, Verksamhet som arbetar för att ge unga kunskap och verktyg för att stå emot
våldsbejakande propaganda och extremism på nätet. Projektet utvecklar en digital plattform med
hemsida och sociala medier riktade till unga, samt erbjuda kunskapsstöd och rådgivning till anhöriga
och yrkesverksamma. Under 2022 planerar vi att arbeta med att utveckla hemsidan. Vi kommer även
vidare arbeta tillsammans med gymnasieskolor för att utveckla material och kampanjer till hemsidan
och sociala medier.
Värdekompassen, Verksamhet som syftar till att stärka arbetet med värdegrund i skolor och
föreningsliv, genom att skapa en gemensam plattform med utbildningar kring värdegrundsfrågor
tillsammans med unga, pedagoger och civilsamhälle. Under 2022 planerar vi att färdigställa
plattformen. Vi kommer även arbeta med spridningsarbetet tillsammans med våra
samverkanspartners.
Sluta Hata, Projekt som syftar till att motverka hot och hat på nätet. Vi arbetar för att stärka unga att
vilja och våga delta i det offentliga samtalet. Sluta hata är numera en permanent verksamhet. Under
2022 planerar vi att fortsätta erbjuda utbildningsinsatser samt sprida vår metodhandbok och
fortsätta arbeta aktivt på sociala medier.
Stå upp!, Stå upp! är ett separatistiskt forum för unga tjejer som identifierar sig som muslimer i
åldern 13-25 år. Vi kommer fokusera på att arbeta med att skapa morgondagens ledare genom
mentorskap och arbete med positiva förebilder.
Ungas organisering, Ungas organisering är ett projekt i Eslöv där vi arbetar för att stärka unga i
kommunen. Det är unga själva, främst våra ungdomsambassadörer, som driver projektet framåt med
stöd från oss på Flamman. Under 2022 planerar vi att fortsatt lyfta ungas röster till politiker samt
genomföra stärkande insatser.
Unga mot extremism, Projektet arbetar för att engagera unga i kommuners förebyggande arbete
mot våldsbejakande extremism. Unga män får genom satsningen ett forum att diskutera ämnen och
orsaker som enligt forskning är riskfaktorer för att unga väljer att ansluta sig till våldsbejakande
miljöer. Det kan exempelvis vara maskulinitetsnormer, samhällsstrukturer, psykisk hälsa och
känsloreglering. Under 2022 kommer vi arbeta i flertalet kommuner med förebyggande och
stärkande insatser.
Hedersrelaterat våld, Under 2020 påbörjade vi vårt arbete med att starta upp en verksamhet som
arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld. Bland annat sitter vi med i Resursteam Heder i
Malmö stad. Under 2022 kommer vi fortsätta utveckla vårt arbete för att förebygga hedersrelaterat
våld och förtryck.

- - -- - - -- - - -- - -- ·- ---- -- - ----- ···

Flammar\ So ci alt Forebyggande Centrum

Flamman SFC
Hyl!ievångsvägen 6
2021-03-15

216 25 Malmö
Närvarande

53 medlemmar har närvarat via Zoom på storbildsskärm samt i styrelserummet på Flamman.
Prntokoll Årsmöte 2021

e

Mötets öppnades av ordförande Juan Paez. Juan talade om året som varit och tackade styrelsen samt

1

medlemmarna för allt gott som gjorts trots en världspandemi. Flamman SFC har på ett gott sätt
lyckats ställa om till förutsättningarna och det har alla i organisationen bidragit till.
-

2.

Va! av mötesordförande
Juan Paez valdes till mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Zeinulabdeen AI-Saedi till mötessekreterare

.1

Val av protokolljusterare
A.rsmötet beslutade att välja Adam EI-Heich till att justera protokollet.

'.).

Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen

.
~

---

6.

2020 års verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes .

7.

Revisionsberättelse - genomgång av ekonomi sker och den godkänds. Resultat och balansräkning
godkänds.

8.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2020.

9.

Va ! av styrelse

,
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Edan llazi

2 år

Ordförande
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Zainulabdeen AI-Saedi

1 år

Ordinarie ledamot

Josef Abdul Rahman

1 år

Suppleant

Val av föreningens revisor
Va lberedning

1 år

Jarmo Palomaa

1 år

Zackarias Saadeddin

Ordinarie ledamot
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Flamman Ungdomarnas Hus Socialt
Förebyggande Centrum

STADGAR

STADGAR för Flamman Socialt förebyggande Centrum (tidigare Filial projekt)
§1

Föreningens namn är Flamman - Socialt förebyggande centrum (efter ett namnbyte
from 1 juni 2019), med organisationsnummer 802497-2567. Föreningen har sitt säte i
Malmö.

§2

Form och ändamål
Flamman Ungdomarnas Hus - Socialt förebyggande Centrum är en ideell förening
som är politiskt och religiöst oberoende. Förenings ändamål är att bedriva socialt
förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna inom ett brett spektrum
i syfte att skapa bättre levnadsvillkor för dessa. Föreningen vill aktivt arbeta för att
stärka målgruppens möjligheter att leva i ett sammanhang som präglas av mångfald
och jämställdhet där mänskliga rättigheter och demokrati utgör en naturlig grund.
Föreningen vill skapa förutsättningar för att målgruppen ska känna trygghet,
medmänsklighet, samhörighet, framtidstro, kreativitet, utvecklingsmöjligheter, glädje
och social gemenskap. Föreningen ska aktivt arbeta mot alla former av
antidemokratiska beteenden och våldsuttryck.

§3

Medlemskap
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar. Åldersgränsen för medlemmar är 9 - 29 år.
Föreningen är öppen för ~Ila som godtar stadgarna, delar föreningens värdegrund och
betalar medlemsavgiften. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt.
Varje medlem äger en röst. Medlemskap förnyas vart tredje år.

§4

Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen av årsmötet

§5

Styrelses sammansättning
Föreningen väljer på sitt ordinarie årsmöte en styrelse bestående av högst sju
ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs särskilt och mandattiden
beslutas på årsmötet. Styrelsemedlemmar har rätt att utföra avlönat
arbete. För att få sitta i styrelsen krävs att man visat upp aktuellt utdrag ur
belastningsregistret.

§6

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
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§ 11 Årsmöte - dagordning

1. Val

av mötesordförande och mötessekreterare

a rösträknare
2. Val av justeringspersoner, tillik
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysning
nomisk redovisning
6. Verksamhetsberättelse med eko

7. Revisionsberättels e och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Medlemsavgiftens storlek
1O. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Val av ordförande
12. Val av kassör
13. Val av övriga ledamöter, lägst 3 och högst 5 ledamöter
14. Val av två suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Mötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet

§ 12 Fi11T1ateckning
Fi11T1atecknare utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.
§ 13 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av kalenderår, dvs omfattar
tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 december.

§ 14 Ändring av stadgar
Det krävs ett beslut med kvalificerad majoritet på årsmöte eller extrainkallat medlemsmöte för att ändra stadgarna. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av
såväl medlem som styrelsen.
§ 15 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på årsmöte eller
extrainkallat medlemsmöte. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels hur
föreningens tillgångar ska fördelas och dels var den upplösta föreningens handlingar
med mera ska arkiveras.

