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Inskickat av: POVI FOLY LAWSON

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
Noaks Ark Mosaik
Organisationsnummer
802522-4729
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
100000
Organisationens postgiro eller bankgiro
599-5378
Organisationens firmatecknare
Povi Foly Lawson

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
POVI FOLY LAWSON
E-postadress
povi.lawson@noaksark.org

Mobiltelefon
0700392636

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

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

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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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
0700392636

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
povi.lawson@noaksark.org

Hemsida
noaksark.org/mosaik

Besöksadress
Jörgen Ankersgatan 12

Postnummer besöksadress
21145

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Jörgen Ankersgatan 12

Postnummer postadress
21145

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Per Svensson

Telefonnummer
0733866460

E-post
infomosaik@noaksark.org

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Laurent Lawson

Telefonnummer
0703187312

E-post
infomosaik@noaksark.org

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Povi Foly Lawson

Telefonnummer
0700392636

E-postadress
povi.lawson@noaksark.org

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

52 och 65 kontakter

Antal kvinnor

18

Antal män

11

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

2

Antal medlemmar boende i Malmö

31 och 45 kontakter

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
1. Föreningen har till ändamål att verka för en begränsning av hiv-epidemin och dess konsekvenser.
2. Detta sker främst genom att
- ge stöd till och arbeta för utsatta människor med hiv och deras närstående
- sprida kunskap och driva opinion om hiv, andra sexuellt överförda infektioner samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
- bedriva en verksamhet som styrs av vetenskapligt grundad kunskap samt som utmärks av professionalism och empati
- försvara mänskliga rättigheter och värden där dessa är hotade som ett resultat av hiv
- bekämpa okunnighet och fördomar om hiv
- engagera frivilliga i arbetet mot hiv.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Personer som lever mid hiv och deras närstående. I gruppen ingår barn, äldre och personer i behov av särskilt stöd. Noaks Ark Mosaik
har ett speciellt fokus på utlandsfödda och nyanlända. Vi arbetar för och med hbtq+-personer, personer med beroendeproblematik och
familjer som lever med hiv. Hiv är en funktionsnedsättning och medför både behovet för hjälp med praktiska saker i vardagen sam
psykosocialt stöd.
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.
Noaks Ark Malmö är öppen för besök alla dagar i veckan mellan 10-17 samt att man kan boka tid. I dagsläget har vi ca. 20
individuella besök per vecka men vi ser ett stort behov av att kunna hjälpa fler. Vi har en anställd idag som står för de flesta
stödinsatser och volontärer som kompletterar verksamheten. Vi har läxhjälp för barn och vuxna flera gånger per vecka, en målarcirkel
varje fredag och anordnar brunch varje fredag när det inte är pandemi. Utöver det så erbjuds utflykter till kulturella och historiska
platser i samband med skollov, våra kontakter får hjälp med kostnader i kollektivtrafiken, middagar anordnas, World Aids Day
förbereds och anordnas i våra lokaler och vi brukar fira jul och andra högtider tillsammans.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Hiv är en väldigt stigmatiserad funktionsnedsättning och många som lever med hiv känner sig isolerade och ensamma. Genom att få
ta del av sociala aktiviteter ökar målgruppens deltagandet i samhället och därmed livskvaliteten. Genom att få umgås med andra
personer i samma situation utan att ha hiv som huvudfokus skapas en social gemenskap och en möjlighet att kunna prata med andra i
liknande situationer utan att behöva vara rädd för att bli dömd eller att behöva undanhålla hiv. Just för nyanlända och utlandsfödda är
det viktigt att kunna navigera i ett nytt samhälle och känna att det finns ett socialt närverk som stödjer. För familjer som lever med hiv
är det ofta en lättnad att möta andra familjer som delar deras erfarenheter. Bland migranter är även hbtq+ ett ämne som kan vara
känsligt och sociala aktiviteterna kan kännas väldigt betryggande. Målgruppen själv tycker att de får meningsfulla kontakter och kan
utbyta erfarenheter med varandra. Sociala aktiviteter lägger grunden för att skapa kontakter och träffa andra personer utan att det finns
en förväntning att enbart samtala om hiv. Hiv följer med genom hela livet och är en del av det som kan behöva pratas om lite extra
ibland med någon annan som förstår. Vår målgrupp har ofta små ekonomiska resurser och genom att bjuda på mat, måleri eller en
utflykt skapas en möjlighet att delta aktivt i samhället i större utsträckning. I samband med aktiviteterna delar de viktiga information
med varandra som till exempel jobbannonser.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Noaks Ark Mosaiks långsiktiga mål är att genom sin verksamhet bidra till att skapa ett samhälle fritt från fördomar, diskriminering
och stigmatisering av personer som lever med hiv. Fler personer i migration ska känna till status, får bättre kunskap om hiv och
sexuell hälsa och rättigheter. Vi ska bedriva påverkansarbete för att förhindra och lindra mänskligt lidande för målgruppen.
Målgruppen som kommer i kontakt med vår verksamhet ska öka sin livskvalité genom att de får den hjälpen de behöver för att klara
sig i samhället.
Målen har föreningens stadgar som grund:
1. Öka kunskapen och medvetenheten om hiv/STI
2. Ge stöd till och arbeta för människor med hiv och deras närstående
3. Driva opinion om hiv/STI
4. Engagera frivilliga i arbetet mot hiv
5. Bedriva en verksamhet som styrs av vetenskapligt grundad kunskap samt som utmärks av professionalism och empati
Dessa långsiktiga mål skall genomsyra hela organisationen och återspeglas i planerade aktiviteter.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Muntlig utvärdering genom fokusgrupper med målgruppen. Månadsvis rapportering sker till styrelsen på styrelsemöten och till Noaks
Arks Riksförbund.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Noaks Ark Mosaik är en organisation som har som prioriterad målgrupp utlandsfödda och nyanlända med olika bakgrund.
Målgruppen känner sig redan utsatt för bland annat diskriminering, stigmatisering och utanför och det är föreningens mål att aktivt
arbeta med deras inkludering i samhället.
Alla i målgruppen är därför välkomna. I vår målgrupp ingår det kvinnor, män och hbtqi personer och alla är lika aktiva och välkomna.
Olika länder är också representerade.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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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.
Barn är en del av målgruppen och deltar gärna i middagar, utflykter, brunch, målarcirkeln och läxhjälp. Barnen är ofta hos oss med
föräldrarna men ni anordnar vid behov läxhjälp där barnen (ofta i tidig tonåren) kommer själva.
Barnen är med och väljer utflyktsmål och är med i den muntliga utvärderingen i anslutning till aktiviterna.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
En person som mår bra och har ett väl utbyggt socialt kontaktnät kan bättre ta hand om sig själv. Föreningen arbetar med utlandsfödda
/ nyanlända och närstående. Flera av dem har haft behov av Malmö Stad Socialtjänst i olika grader efter ankomst i Sverige.
Våra medlemmar/kontakter i Malmö Stad har stort behov av stöd för att kunna orientera sig i samhället. Vissa av dem förlorat mycket
tid och resurser på grund av okunskap och felaktig information. Genom vår verksamhet får de rätt information och hjälp med att
komma i kontakt med rätt instanser i samhället. På så sätt kommer även individen att kunna minska risken att bli psykiskt eller fysiskt
sjuk. Att vi är flexibla och lätt tillgängliga möjliggör för oss att komma närmare individerna, tidigare identifiera deras behov av andra
tjänster i Malmö och slussa dem vidare. På det sättet kompletterar vi Malmö Stad och sparar mycket resurser åt kommunen.
Exempelvis har vi de senaste året förmedlat kontakt till bl.a. socialtjänsten i hela Malmö, Arbetsmarknadssektionen, barn och familj,
Familjens Hus, Öppenvården Gustav och Evonhuset. Genom att en i målgruppen kommit i kontakt med oss har hans livskvalitet
förbättrats genom samarbete med äldreomsorgen i Malmö Stad till exempel.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

874573

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

1000

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

303588

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

1

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

430832

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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
Folkhälsomyndigheten 600 000 sek
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej

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
vb 2020 signerad.pdf (7,02 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
årsbokslut 2020 signerat.pdf (1,13 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
årsbokslut 2020 signerat.pdf (1,13 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
revisionsberättelse 2020.pdf (1,02 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär VP 2022 Noaks Ark Mosaik.pdf (283 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär VP 2022 Noaks Ark Mosaik.pdf (283 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
årsmötesprotokoll 2021.pdf (1,08 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
konstituerande mötesprotokoll 20 mars 21.pdf (566 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 Mosaik.pdf (524 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?
Ja
Ladda upp en kopia på organisationens registreringsbevis från Skatteverket
registreringsbevis Mosaik.pdf (505 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
Noaks Ark Mosaik är en viktig organisation för väldigt marginaliserade grupper. Våra kontakter kan vara anonyma, passiva under
sociala aktiviteter och behöver inte vara rädda för att bli dömda. Vi hjälper till med att avstigmatisera hiv både i samhället och på
individuell nivå.
Många av våra kontakter är inte medlemmar i föreningen Noaks Ark Mosaik då hiv är ett väldigt känsligt ämne för många och det tar
tid att bygga förtroende. Majoriteten av våra kontakter bor i Malmö.

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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1. Inledning
Enligt flera studier och forskningsrapporter har personer med utlandsbakgrund sämre levnadsvillkor
och sämre hälsa än övrig befolkning. Detsamma gäller även sexuell och reproduktiv hälsa och
utsattheten det kan innebära i migrationsprocessen. Men trots de bländande skillnaderna, arbetet
med hiv, STI, utsatthet inom sexuell hälsa i målgruppen i samhället får inte den uppmärksamhet eller
resurser som behövs. Detta leder i sin tur till systemiska och samhälleliga ojämlikheter för
målgruppen.
Vi vill genom Noaks Ark Mosaik bidra till att minska på dessa ojämlikheter.
Under 2022 kommer styrelse, medlemmar och personal på Noaks Ark Mosaik arbeta tillsammans för
att utveckla och stärka organisationen för framtiden. Med gemensamma ansträngningar och med
utgångspunkt i föreningens stadgar ska vi verka för att begränsa hiv-epidemin och dess konsekvenser
för målgruppen migranter/utlandsfödda i Skåne och Blekinge. Noaks Ark Mosaiks skall under 2022,
förutom det ordinarie arbetet med prevention och stöd, lägger stor vikt vid organisationsutveckling
som motsvarar utmaningar vid uppbyggnadsfasen.
Verksamhetsplanen för 2022 är vårt verktyg för utveckling och förbättring och för att kunna koppla
kortsiktig verksamhetsstyrning med långsiktig vision och strategi. Verksamhetsplanen revideras under
året beroende på resurser och beviljade medel. Vi ser fram emot ett intressant år med spännande
utmaningar!

2. Vår organisation
Noaks Ark Mosaik är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som startades i mars
2019. Föreningen grundades för att förebygga spridningen av hiv och STI samt öka välbefinnandet
hos personer som lever med hiv och deras närstående. Föreningens verksamhet grundar sig på
föreningens stadgar och omfattar stöd, information/utbildning, attitydpåverkan och hivtest med
snabbsvar. Arbetet sker enligt en modell som binder samman information och utbildning, stöd till
personer som lever med hiv och närstående samt samhällelig attitydpåverkan. Föreningen skall alltid
prioritera målgruppens behov som grund för verksamheten. Förutom Skåne ingår också Blekinge i
föreningens ansvarsområde.

2.1. Vår vision
Alla skall ha rätt till en frisk sexuell hälsa oavsett, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och
funktionsnedsättning.

2.2. Vårt långsiktiga mål
Noaks Ark Mosaiks vision och långsiktiga mål är att genom sin verksamhet bidra till att skapa ett
samhälle fritt från fördomar, diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv. Fler
personer i migration ska känna till status, får bättre kunskap om hiv och sexuell hälsa och rättigheter.
Vi ska bedriva påverkansarbete för att förhindra och lindra mänskligt lidande för målgruppen.

Målen har föreningens stadgar som grund:
1. Öka kunskapen och medvetenheten om hiv/STI
2. Ge stöd till och arbeta för människor med hiv och deras närstående
3. Driva opinion om hiv/STI
4. Engagera frivilliga i arbetet mot hiv
5. Bedriva en verksamhet som styrs av vetenskapligt grundad kunskap samt som utmärks av
professionalism och empati
Dessa långsiktiga mål skall genomsyra hela organisationen och återspeglas i planerade aktiviteter.

3. Målgrupp
Föreningen tar emot alla som Den prioriterade målgruppen för föreningens verksamhet är migranter
som lever med hiv och deras närstående, personer i migrationsprocessen med sexuell riskutsatthet
och sexuellt risktagande och deras närstående, män som har sex med män och som befinner sig i
migrantprocessen och andra HBTQ migranter samt övriga personer i migrantprocessen som har hög
utsatthet.

4. Verksamheten 2022
Styrelsen ska leda verksamheten och ansvarar för att vi lägger grunden för Noaks Ark Mosaiks arbete
för att omfatta information och utbildning, psykosocialt stöd, opinionsbildning samt snabbtest. Noaks
Ark Mosaik arbetar för att förhindra sexuell utsatthet i migrationsprocess och nya överföringar av hiv
och andra sexuellt överförbara infektioner och till att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet hos
hivpositiva och närstående. Genom vårt arbete skapas förutsättningar för en effektivare prevention
och ökad livskvalitet för målgruppen.
Kärnverksamheten utgör en plattform för hivpositiva att mötas. Speciell vikt läggs på bemötande
redan vid första kontakten. Arbetet anpassas efter individens specifika behov. Många personer som
vi möter lever under ekonomiskt ansträngda förhållanden eller upplever begränsningar i sitt liv,
socialt, fysiskt, psykiskt, sexuellt och existentiellt på grund av sitt sjukdomstillstånd eller
migrationsprocessen.
Noaks Ark Mosaik kommer under året 2021 arbeta efter följande tre identifierat delmål och i mån av
resurs:

4.1.

En referensorganisation för migration och sexuell hälsa i södra
Sverige

Som nybildad förening behöver vi arbeta med att skapa starka grunder för en hållbar och stabil
verksamhet. Vi har som vision att öka tillgänglighet, tillgång, acceptans samt kvalitet i insatserna för

målgruppen. Detta ska vi ständigt arbeta mot. Medlemmarna behöver utbildning i föreningsteknik,
ändamål, kopplingen mellan aktiviteter och mål samt känner till andra aktörer i regionen. Arbetet
kommer att präglas av den Nationella Strategi för hiv och andra smittsamma sjukdomar och LFA
(logical framework approach) metoden.
Ur ett samhällsperspektiv är det betydelsefullt att främja och skapa goda förutsättningar för individer
som lever med hiv att ta ansvar för sin hivinfektion. Föreningen erbjuder under året till vår målgrupp
informativt, emotionellt och praktiskt stöd som ett komplement till de insatser som erbjuds av
kommuner, landsting och andra myndigheter.
Noaks Ark Mosaik skall därför arbeta med en helhetssyn på problematiken. 2022 kommer att fortsätta
i linje med föregående höst med fokus på att fortsätta bygga upp verksamheten.
Aktiviteter 2022
-

Planera och hålla styrelsemöten i organisationen
Delta i möten på riksnivå i Noaks Ark
Utveckla och erbjuda en tillgänglig och kvalitativ verksamhet för målgruppen
utveckla verksamheten med utgångspunkt i Nationella strategin och olika forskningsrapporter och
studier
Planera och genomföra basutbildning till medlemmar och kontakter
Planera och hålla i WAD den 1 december
I samarbete med RNA och övriga föreningar utveckla gemensamt informationsmaterial
Samarbete utvecklas med olika aktörer som arbetar med målgruppen
Övervaka beslutfattarna i regionen gällande migration, hiv och sexuell hälsa och rättigheter
Planera, erbjuda och genomföra föreläsningar till migrantsorganisationer/verksamheter

Indikatorer 2022
- Antal styrelsemöten
- Antal besök till föreningen och antal samtal
- Antal möten på riksnivå
- Antal deltagare i utbildningar och informationstillfällen
- Antal nätverksbyggandesmöten
- Antal deltagare i olika aktiviteter och arrangemang
- Åsikter från medlemmar och besökare om verksamheten

4.2.

Individuellt stöd och gemenskap

Rädsla och okunskap om hiv i samhället i synnerhet leder till att personer som lever med hiv
stigmatiseras, både genom självstigma och av samhället, samt i kontakt med myndigheter. Detta
bidrar till fortsatt stigmatisering av personer som lever med hiv och i förlängningen är konsekvensen
ökad smittspridning av hiv och andra STI. Kunskapen är fortfarande inte uppdaterad och en stor andel
har inte alls tagit del av kampanjens budskap. Vi möter dagligen personer som lever med hiv. Många
har en komplex livssituation och ett stort behov av stöd. Problemen är mångfacetterade och kräver
anpassade metoder från erfaren personal, för att säkra relevant och behovsanpassat stöd. Noaks Ark
Mosaik ska utgöra en frizon för personer som lever med hiv att stärka självkänslan och förbättra sin
livssituation. För att stödja personer som lever med hiv, behövs också insatser riktade till personer

som möter målgruppen, d.v.s. allmänheten och yrkesverksamma. Gällande verksamhetens
omfattning uppskattas ca. 3-4 deltagare per tillfälle. Vi har även fått förfrågan från föräldrar om
möjlighet med läxhjälp och vi undersöker frågan vidare.
Aktiviteter 2022
-

Öppethållande av verksamheten
Erbjuda anpassat stöd, praktisk hjälp, mötesplats och stöd till målgruppen
Erbjuda språkstärkande insatser till målgruppen
Spontana och bokade samtal i föreningens lokaler
Hembesök och besök utanför föreningens lokaler
Förankra stödarbetet hos samarbetspartners
Hålla i sociala aktiviteter med barn och familjer i mån av resurs
Genomföra sociala aktiviteter i samband med högtider
Nätverksbyggande med infektionskliniker i Skåne och Blekinge
Samverkan med olika myndigheter kring stödkontakter
Samtal i samband med sociala träffar

Indikatorer 2022
-

Antal stödkontakter för föreningen
Antal besök till föreningen och antal samtal
Antal kontakter med infektionskliniker i regionen
Antal nätverksbyggandesmöten
Antal deltagare i olika aktiviteter och arrangemang
Åsikter från medlemmar och besökare om verksamheten.

4.3.

Kunskap spridning sexuell hälsa

4.4.

Hivtest med Motiverande Samtal för utsatta grupper i regionen

Det är av stor vikt att tidigt upptäcka och diagnostisera nya fall av hiv bland prioriterade grupper,
särskilt utlandsfödda och utlandsresenärer, för att minska smittspridning och för att behandling kan
påbörjas i tid.
Aktiviteter 2022
-

Planera utåtriktade aktiviteter i samverkan med migrantorganisationer organisationer i regionen
Ta fram målgruppsanpassat informationsmaterial
Marknadsföra för snabbtest inom Noaks Ark Mosaik
Utveckla hemsidan och utöka närvaro i sociala medier i samband med snabbtest
Genomföra utåtriktade aktiviteter för målgruppen
Fånga upp efterfrågan om information och utbildning från målgruppen
Erbjuda motiverande samtal i samband med snabbtest

-

Erbjuda möjlighet till boka test i föreningens lokaler
Utveckla samarbetet med andra organisationer som underlättar möjligheten att nå målgrupperna

Indikatorer 2022
-

Antal utdelade material om föreningen och testverksamheten
Antal bokade tester
Antal motiverande samtal
Antal deltagare i olika arrangemang om testning
Åsikter från medlemmar och besökare om verksamheten

5. Kompetensutveckling
Arbetet vid Noaks Ark Mosaik särskilt i uppbyggnadsfasen ställer höga krav på god kompetens hos de
anställda och uppmanar därmed till kontinuerlig kompetensutveckling. Under året ska vi delta i olika
konferenser och utbildningar i syfte att inhämta kunskap för att kvalitetssäkra verksamheten.
Internationellt samarbete är avgörande för att kunna förebygga och minska konsekvenserna av
hivinfektion och andra smittsamma sjukdomar för individen. Därför har Noaks Ark Mosaik för vision
att etablera närmare samarbete med andra länder framförallt med andra länder i Europa med större
erfarenhet att arbeta med migration och sexuell hälsa exempelvis Frankrike, Storbritannien, Tyskland
och Belgien.

6. Ekonomiska förutsättningar
Verksamheten finansieras i huvudsak genom ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids
och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i Nationell strategi mot hiv/aids och
vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60).
Föreningen söker aktivt finansieringen från andra källor som passar målgruppen och för att möjliggöra
att vi når vår långsiktiga vision.

7. Budget 2022
Den preliminära budgeten för 2021 är:

Budgetpost
Personalkostnader inkl. sociala avgifter

Belopp SEK
1 200 000

Administrativa kostnader

110 000

Lokalkostnader

320 000

Investeringar (större inköp)

30 000

Psykosocial/Stödrelaterade aktiviteter

50 000

Resor och logi

30 000

Testverksamhet, material och kits

10 000

Kapacitetsutveckling/studiebesök

25 000

Revisorskostnad (för extern revisor)

15 000

Total belopp

1 790 000

8. Samarbetspartners
Att samarbeta med andra aktörer kräver tydliga ramar, där man på ett tydligt sätt kan definiera
föreningens roll och hur kontakten med andra organisationer ser ut för att komplettera varandra i
syfte att stödja personer som lever med hiv och inte göra det arbete som är andra organisationers
ansvar. Föreningen planerar att samarbeta brett både lokalt, regionalt, nationalt och internationellt.
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1. Inledning
Enligt flera studier och forskningsrapporter har personer med utlandsbakgrund sämre levnadsvillkor
och sämre hälsa än övrig befolkning. Detsamma gäller även sexuell och reproduktiv hälsa och
utsattheten det kan innebära i migrationsprocessen. Men trots de bländande skillnaderna, arbetet
med hiv, STI, utsatthet inom sexuell hälsa i målgruppen i samhället får inte den uppmärksamhet eller
resurser som behövs. Detta leder i sin tur till systemiska och samhälleliga ojämlikheter för
målgruppen.
Vi vill genom Noaks Ark Mosaik bidra till att minska på dessa ojämlikheter.
Under 2022 kommer styrelse, medlemmar och personal på Noaks Ark Mosaik arbeta tillsammans för
att utveckla och stärka organisationen för framtiden. Med gemensamma ansträngningar och med
utgångspunkt i föreningens stadgar ska vi verka för att begränsa hiv-epidemin och dess konsekvenser
för målgruppen migranter/utlandsfödda i Skåne och Blekinge. Noaks Ark Mosaiks skall under 2022,
förutom det ordinarie arbetet med prevention och stöd, lägger stor vikt vid organisationsutveckling
som motsvarar utmaningar vid uppbyggnadsfasen.
Verksamhetsplanen för 2022 är vårt verktyg för utveckling och förbättring och för att kunna koppla
kortsiktig verksamhetsstyrning med långsiktig vision och strategi. Verksamhetsplanen revideras under
året beroende på resurser och beviljade medel. Vi ser fram emot ett intressant år med spännande
utmaningar!

2. Vår organisation
Noaks Ark Mosaik är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation som startades i mars
2019. Föreningen grundades för att förebygga spridningen av hiv och STI samt öka välbefinnandet
hos personer som lever med hiv och deras närstående. Föreningens verksamhet grundar sig på
föreningens stadgar och omfattar stöd, information/utbildning, attitydpåverkan och hivtest med
snabbsvar. Arbetet sker enligt en modell som binder samman information och utbildning, stöd till
personer som lever med hiv och närstående samt samhällelig attitydpåverkan. Föreningen skall alltid
prioritera målgruppens behov som grund för verksamheten. Förutom Skåne ingår också Blekinge i
föreningens ansvarsområde.

2.1. Vår vision
Alla skall ha rätt till en frisk sexuell hälsa oavsett, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och
funktionsnedsättning.

2.2. Vårt långsiktiga mål
Noaks Ark Mosaiks vision och långsiktiga mål är att genom sin verksamhet bidra till att skapa ett
samhälle fritt från fördomar, diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv. Fler
personer i migration ska känna till status, får bättre kunskap om hiv och sexuell hälsa och rättigheter.
Vi ska bedriva påverkansarbete för att förhindra och lindra mänskligt lidande för målgruppen.

Målen har föreningens stadgar som grund:
1. Öka kunskapen och medvetenheten om hiv/STI
2. Ge stöd till och arbeta för människor med hiv och deras närstående
3. Driva opinion om hiv/STI
4. Engagera frivilliga i arbetet mot hiv
5. Bedriva en verksamhet som styrs av vetenskapligt grundad kunskap samt som utmärks av
professionalism och empati
Dessa långsiktiga mål skall genomsyra hela organisationen och återspeglas i planerade aktiviteter.

3. Målgrupp
Föreningen tar emot alla som Den prioriterade målgruppen för föreningens verksamhet är migranter
som lever med hiv och deras närstående, personer i migrationsprocessen med sexuell riskutsatthet
och sexuellt risktagande och deras närstående, män som har sex med män och som befinner sig i
migrantprocessen och andra HBTQ migranter samt övriga personer i migrantprocessen som har hög
utsatthet.

4. Verksamheten 2022
Styrelsen ska leda verksamheten och ansvarar för att vi lägger grunden för Noaks Ark Mosaiks arbete
för att omfatta information och utbildning, psykosocialt stöd, opinionsbildning samt snabbtest. Noaks
Ark Mosaik arbetar för att förhindra sexuell utsatthet i migrationsprocess och nya överföringar av hiv
och andra sexuellt överförbara infektioner och till att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet hos
hivpositiva och närstående. Genom vårt arbete skapas förutsättningar för en effektivare prevention
och ökad livskvalitet för målgruppen.
Kärnverksamheten utgör en plattform för hivpositiva att mötas. Speciell vikt läggs på bemötande
redan vid första kontakten. Arbetet anpassas efter individens specifika behov. Många personer som
vi möter lever under ekonomiskt ansträngda förhållanden eller upplever begränsningar i sitt liv,
socialt, fysiskt, psykiskt, sexuellt och existentiellt på grund av sitt sjukdomstillstånd eller
migrationsprocessen.
Noaks Ark Mosaik kommer under året 2021 arbeta efter följande tre identifierat delmål och i mån av
resurs:

4.1.

En referensorganisation för migration och sexuell hälsa i södra
Sverige

Som nybildad förening behöver vi arbeta med att skapa starka grunder för en hållbar och stabil
verksamhet. Vi har som vision att öka tillgänglighet, tillgång, acceptans samt kvalitet i insatserna för

målgruppen. Detta ska vi ständigt arbeta mot. Medlemmarna behöver utbildning i föreningsteknik,
ändamål, kopplingen mellan aktiviteter och mål samt känner till andra aktörer i regionen. Arbetet
kommer att präglas av den Nationella Strategi för hiv och andra smittsamma sjukdomar och LFA
(logical framework approach) metoden.
Ur ett samhällsperspektiv är det betydelsefullt att främja och skapa goda förutsättningar för individer
som lever med hiv att ta ansvar för sin hivinfektion. Föreningen erbjuder under året till vår målgrupp
informativt, emotionellt och praktiskt stöd som ett komplement till de insatser som erbjuds av
kommuner, landsting och andra myndigheter.
Noaks Ark Mosaik skall därför arbeta med en helhetssyn på problematiken. 2022 kommer att fortsätta
i linje med föregående höst med fokus på att fortsätta bygga upp verksamheten.
Aktiviteter 2022
-

Planera och hålla styrelsemöten i organisationen
Delta i möten på riksnivå i Noaks Ark
Utveckla och erbjuda en tillgänglig och kvalitativ verksamhet för målgruppen
utveckla verksamheten med utgångspunkt i Nationella strategin och olika forskningsrapporter och
studier
Planera och genomföra basutbildning till medlemmar och kontakter
Planera och hålla i WAD den 1 december
I samarbete med RNA och övriga föreningar utveckla gemensamt informationsmaterial
Samarbete utvecklas med olika aktörer som arbetar med målgruppen
Övervaka beslutfattarna i regionen gällande migration, hiv och sexuell hälsa och rättigheter
Planera, erbjuda och genomföra föreläsningar till migrantsorganisationer/verksamheter

Indikatorer 2022
- Antal styrelsemöten
- Antal besök till föreningen och antal samtal
- Antal möten på riksnivå
- Antal deltagare i utbildningar och informationstillfällen
- Antal nätverksbyggandesmöten
- Antal deltagare i olika aktiviteter och arrangemang
- Åsikter från medlemmar och besökare om verksamheten

4.2.

Individuellt stöd och gemenskap

Rädsla och okunskap om hiv i samhället i synnerhet leder till att personer som lever med hiv
stigmatiseras, både genom självstigma och av samhället, samt i kontakt med myndigheter. Detta
bidrar till fortsatt stigmatisering av personer som lever med hiv och i förlängningen är konsekvensen
ökad smittspridning av hiv och andra STI. Kunskapen är fortfarande inte uppdaterad och en stor andel
har inte alls tagit del av kampanjens budskap. Vi möter dagligen personer som lever med hiv. Många
har en komplex livssituation och ett stort behov av stöd. Problemen är mångfacetterade och kräver
anpassade metoder från erfaren personal, för att säkra relevant och behovsanpassat stöd. Noaks Ark
Mosaik ska utgöra en frizon för personer som lever med hiv att stärka självkänslan och förbättra sin
livssituation. För att stödja personer som lever med hiv, behövs också insatser riktade till personer

som möter målgruppen, d.v.s. allmänheten och yrkesverksamma. Gällande verksamhetens
omfattning uppskattas ca. 3-4 deltagare per tillfälle. Vi har även fått förfrågan från föräldrar om
möjlighet med läxhjälp och vi undersöker frågan vidare.
Aktiviteter 2022
-

Öppethållande av verksamheten
Erbjuda anpassat stöd, praktisk hjälp, mötesplats och stöd till målgruppen
Erbjuda språkstärkande insatser till målgruppen
Spontana och bokade samtal i föreningens lokaler
Hembesök och besök utanför föreningens lokaler
Förankra stödarbetet hos samarbetspartners
Hålla i sociala aktiviteter med barn och familjer i mån av resurs
Genomföra sociala aktiviteter i samband med högtider
Nätverksbyggande med infektionskliniker i Skåne och Blekinge
Samverkan med olika myndigheter kring stödkontakter
Samtal i samband med sociala träffar

Indikatorer 2022
-

Antal stödkontakter för föreningen
Antal besök till föreningen och antal samtal
Antal kontakter med infektionskliniker i regionen
Antal nätverksbyggandesmöten
Antal deltagare i olika aktiviteter och arrangemang
Åsikter från medlemmar och besökare om verksamheten.

4.3.

Kunskap spridning sexuell hälsa

4.4.

Hivtest med Motiverande Samtal för utsatta grupper i regionen

Det är av stor vikt att tidigt upptäcka och diagnostisera nya fall av hiv bland prioriterade grupper,
särskilt utlandsfödda och utlandsresenärer, för att minska smittspridning och för att behandling kan
påbörjas i tid.
Aktiviteter 2022
-

Planera utåtriktade aktiviteter i samverkan med migrantorganisationer organisationer i regionen
Ta fram målgruppsanpassat informationsmaterial
Marknadsföra för snabbtest inom Noaks Ark Mosaik
Utveckla hemsidan och utöka närvaro i sociala medier i samband med snabbtest
Genomföra utåtriktade aktiviteter för målgruppen
Fånga upp efterfrågan om information och utbildning från målgruppen
Erbjuda motiverande samtal i samband med snabbtest

-

Erbjuda möjlighet till boka test i föreningens lokaler
Utveckla samarbetet med andra organisationer som underlättar möjligheten att nå målgrupperna

Indikatorer 2022
-

Antal utdelade material om föreningen och testverksamheten
Antal bokade tester
Antal motiverande samtal
Antal deltagare i olika arrangemang om testning
Åsikter från medlemmar och besökare om verksamheten

5. Kompetensutveckling
Arbetet vid Noaks Ark Mosaik särskilt i uppbyggnadsfasen ställer höga krav på god kompetens hos de
anställda och uppmanar därmed till kontinuerlig kompetensutveckling. Under året ska vi delta i olika
konferenser och utbildningar i syfte att inhämta kunskap för att kvalitetssäkra verksamheten.
Internationellt samarbete är avgörande för att kunna förebygga och minska konsekvenserna av
hivinfektion och andra smittsamma sjukdomar för individen. Därför har Noaks Ark Mosaik för vision
att etablera närmare samarbete med andra länder framförallt med andra länder i Europa med större
erfarenhet att arbeta med migration och sexuell hälsa exempelvis Frankrike, Storbritannien, Tyskland
och Belgien.

6. Ekonomiska förutsättningar
Verksamheten finansieras i huvudsak genom ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids
och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i Nationell strategi mot hiv/aids och
vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60).
Föreningen söker aktivt finansieringen från andra källor som passar målgruppen och för att möjliggöra
att vi når vår långsiktiga vision.

7. Budget 2022
Den preliminära budgeten för 2021 är:

Budgetpost
Personalkostnader inkl. sociala avgifter

Belopp SEK
1 200 000

Administrativa kostnader

110 000

Lokalkostnader

320 000

Investeringar (större inköp)

30 000

Psykosocial/Stödrelaterade aktiviteter

50 000

Resor och logi

30 000

Testverksamhet, material och kits

10 000

Kapacitetsutveckling/studiebesök

25 000

Revisorskostnad (för extern revisor)

15 000

Total belopp

1 790 000

8. Samarbetspartners
Att samarbeta med andra aktörer kräver tydliga ramar, där man på ett tydligt sätt kan definiera
föreningens roll och hur kontakten med andra organisationer ser ut för att komplettera varandra i
syfte att stödja personer som lever med hiv och inte göra det arbete som är andra organisationers
ansvar. Föreningen planerar att samarbeta brett både lokalt, regionalt, nationalt och internationellt.

Stadgar
Noaks Ark – lokalförening
Antagna av föreringsmöte
2019-03-03
Namn och organisation
§1

1. Föreningens namn är Noaks Ark Mosaik.
2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark.

Ändamål och uppgifter
§2
1. Föreningen har till ändamål att verka för en begränsning av hivepidemin och dess
konsekvenser.
2. Detta sker främst genom att
- ge stöd till och arbeta för utsatta människor med hiv och deras närstående
- sprida kunskap och driva opinion om hiv, andra sexuellt överförda infektioner samt
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
- bedriva en verksamhet som styrs av vetenskapligt grundad kunskap samt som
utmärks av professionalism och empati
- försvara mänskliga rättigheter och värden där dessa är hotade som ett resultat av hiv
- bekämpa okunnighet och fördomar om hiv
- engagera frivilliga i arbetet mot hiv.
Medlemskap
§3

1. Medlemskap beviljas efter anmälan.
2. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta.
Medlemskapet upphör när föreningen mottagit anmälan. Återbetalning av
medlemsavgift medges inte.
3. Medlemskap upphör automatiskt tre månader efter utsatt tid för inbetalning av
medlemsavgift.
4. Uteslutning av medlem, som motarbetat eller på annat sätt skadat föreningen, kan
ske genom 2/3 majoritet vid medlemsmöte, där frågan är anmäld i kallelse.

Föreningsmöte
§4

1. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan föreningsmötena
handhas föreningens angelägenheter av en styrelse.
2. Minst ett protokollfört föreningsmöte, tillika årsmöte, hålls årligen.

3. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar. Röstning sker
öppet utom vid val. Röstning med fullmakt tillämpas inte. Vid lika röstetal gäller den
mening som mötesordföranden företräder utom vid val då lotten avgör.
4. För att röstsedel vid val ska vara giltig ska den innehålla namn på lika många
personer som valet avser. Den får endast innehålla namn på personer, som föreslagits
av valberedningen eller av föreningsmötet innan nomineringen förklarades avslutad.
5. Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång. Vid årsmötet ska förekomma:
- Val av mötesordförande.
- Val av mötessekreterare.
- Val av två justerare, tillika rösträknare.
- Fastställande av röstlängd.
- Fråga om mötets behöriga utlysande
- Fastställande av dagordning.
- Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det gångna
verksamhets- och räkenskapsåret.
- Revisionsberättelse för samma period.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Beslut om disposition av det gångna årets resultat, samt fastställande av resultat- och
balansräkningarna.
- Behandling av propositioner och motioner.
- Fastställande av medlemsavgift.
- Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
- Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter.
- Eventuellt val av ersättare.
- Val av tre representanter till Riksförbundet Noaks Arks föreningsstämma.
- Val av auktoriserad revisor och ersättare.
- Val av valberedning.
6. Vid föreningsmöte/årsmöte förs protokoll. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt
senast tre veckor därefter.
7. Kallelse med förslag till dagordning till föreningsmöte/årsmöte ska utgå minst två
veckor före utsatt datum.
8. Propositioner samt motioner, med styrelsens förslag till beslut, ska utgå skriftligen
minst två veckor före utsatt datum för föreningsmöte/årsmöte. Motioner ska vara
föreningen till handa senast åtta veckor före utsatt dag för föreningsmöte/årsmöte.

9. Extra föreningsmöte/årsmöte utlyses då styrelse eller minst 1/3 av medlemmarna
begär det.
10. Till valberedningen ska utses en eller tre personer varav en som sammankallande.
Ledamot av valberedningen ska vara medlem i lokalföreningen.
Styrelse
§5

1. Styrelsen väljs för två år i taget och ska bestå av lägst tre medlemmar. Vid val av
föreningens ursprungsstyrelse väljs halva antalet styrelsemedlemmar för två år och
halva antalet för ett år. Därefter väljs styrelsens medlemmar för två år i taget.
Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter.
2. Valbar till styrelsen är medlem i lokalföreningen.
3. Styrelsen utser inom sig vid behov sekreterare och ekonomiansvarig.
4. Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott. Arbetsutskottets beslut ska
anmälas till styrelsen vid nästkommande sammanträde.
5. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet, dock minst tre, ledamöter eller
ersättare för dessa är närvarande. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden företräder.
6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och så ofta som verksamheten
kräver. Styrelsen ska också sammanträda när 1/3 av styrelsen eller revisorn begär det.
7. Kallelse och handlingar till styrelsemöte ska skickas ut minst fem arbetsdagar före
mötet.
8. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

Finansiering
§6

Föreningens verksamhet ska främst bedrivas med bidrag från myndigheter,
organisationer och andra bidragsgivare samt genom egen insamlingsverksamhet.

Medlemsavgift
§7

Fråga om medlemsavgift beslutas av årsmötet.

Firmateckning
§8

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Verksamhet
§9

1. Styrelsen upprättar verksamhetsplan och årsbudget samt söker medel till
verksamheten.
2. Verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen ska efter
verksamhetsårets slut avge verksamhetsberättelse jämte ekonomisk redovisning till
årsmötet.

Revision
§ 10

Styrelsens förvaltning ska granskas av en auktoriserad revisor som utses av årsmötet.

Kansli och verksamhetschef
§ 11

1. För föreningens löpande verksamhet kan ett kansli ansvara. Styrelsen utser då en
verksamhetschef, som ansvarar för kansliets ledning och organisation.
2. Verksamhetschefen ansvarar för att protokoll förs vid styrelsens sammanträden.

Stadgeändring
§ 12

Ändring av föreningens stadgar kan beslutas genom likalydande beslut av två på
varandra följande föreningsmöten med minst en månad emellan, varav ett ska vara
ordinarie årsmöte. Beslut fattas med minst 2/3 majoritet. Ändamålsparagrafen,
paragraf 2:1, liksom denna paragraf, får dock inte ändras.

Föreningsupplösning
§ 13

Upplösning av föreningen kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra
följande medlemsmöten med minst en månad emellan, varav ett ska vara ordinarie
årsmöte. Beslut fattas med minst 3/4 majoritet. Vid upplösning av föreningen ska dess
behållna tillgångar överföras i organisation med närliggande intressen enligt
föreningsmötets beslut.

