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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
Hela Människan i Malmö
Organisationsnummer
802438-1355
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
870000
Organisationens postgiro eller bankgiro
Bankgiro: 204-1218
Organisationens firmatecknare
Ellen Maria Elisabeth Samuelsson

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
Maria Elisabeth Samuelsson
E-postadress
ellen.samuelsson@helamanniskan.se

Mobiltelefon
0761-466002

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
040-6323521

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
infomalmo@helamanniskan.se

Hemsida
www.helamanniskan.se/malmo, www.noomimalmo.se

Besöksadress
Poststugan 78

Postnummer besöksadress
211 65

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Poststugan 78

Postnummer postadress
211 65

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Michael Andersson

Telefonnummer
0708-705828

E-post
michael.andersson@live.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Maria Melin Qvist, Redovisningstekniska Byrån i Malmö AB

Telefonnummer
040-103823

E-post
maria@rtb.nu

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Ellen Maria Elisabeth Samuelsson

Telefonnummer
0761-466002

E-postadress
ellen.samuelsson@helamanniskan.se

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

0. Hela Människan i Malmö har sedan 2016 inte längre medlemmar. Istället har vi
lokala kyrkor som huvudmän.

Antal kvinnor

0

Antal män

0

Antal medlemmar som inte definierar sig som
män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

0

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Hela Människan i Malmö är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild
och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med
människor i utsatta livssituationer. Hela Människan ska verka för sitt ändamål genom diakonal mobilisering, diakonal handling och
diakonal opinionsbildning. Föreningen vill ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar
mänsklig utsatthet. Hela Människan i Malmö vill skapa trygga mötesplatser för gemenskap, goda samtal och personligt växande, där
varje enskild människa möts med kärlek och respekt.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Föreningen driver verksamheten Noomi, vars målgrupp är personer som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål eller
prostitution. Noomi kommer framförallt i kontakt med kvinnor, men även medföljande barn, samt utsatta transpersoner och män.
Noomi utgörs av ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete, samt förebyggande arbete genom kunskapsspridning. Noomi
driver också ett juridiskt rådgivningscenter för målgruppen kallat Safe Havens, tillsammans med Frälsningsarmén i Malmö. Modellen
innebär att juriststudenter arbetar volontärt under handledning av yrkesverksamma advokater. Samordningen av projektet sker av
Noomis jurist. Vi driver också ett projekt kallat ThaiWISE (thai women in Sweden empowerment project) i samerbete med Malmö
stad, genom ett IOP-avtal. Noomi arbetar även med påverkansarbete i frågan på nationell nivå, genom Plattformen Civila Sverige mot
Människohandel.
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.
Bidrag söks till att driva Noomis uppsökande, utåtriktade och förebyggande arbete. Uppsök via internet sker en kväll/v och uppsök på
thaimassagesalonger en em/v. I vårt utåtriktade arbete erbjuder vi, praktiskt stöd, rådgivning, ledsagning mm. Via det uppsökande
arbetet kontaktar vi drygt 200 unika personer/år med erbjudande om stöd. Vi ger ett utökat stöd, dvs flera typer av insatser vid ett
flertal tillfällen, till ca 30 personer/år. Verksamhetens kontor bemannas vardagar kl. 8-16.30. De anställda föreläser och är aktiva i
sociala medier kontinuerligt. Safe Havens är öppet för fysiska träffar en em/v. ThaiWISE bedriver under rådande omständigheter
mycket av sitt arbete online och kan på så sätt nå många personer med erbjudande om utbildning och rådgivning. Vi vill använda
bidraget till hyra av kontor, OH som redovisningstjänster, revision samt del i anställning för verksamhetsutveckling, samordning och
administration och del i anställning i det utåtriktade och förebyggande arbetet.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Målgruppen kommer erbjudas stöd och hjälp att tillvarata sina rättigheter och få förbättrade livssituationer. Noomis erfarenhet visar på
att många av de personer vi möter genom vårt arbete, saknar kunskap om det svenska samhällssystemet, rådande lagstiftning, och på
vilket sätt en kan ta del av stödet från samhällets sida. Noomis personal får därför många gånger verka som brobyggare mellan individ
och myndighet, genom att erbjuda samhällsvägledning och ledsagning till myndighetsbesök. Noomi förväntar sig att de
kunskapshöjande insatser vi erbjuder i form av föreläsningar mm. får en förebyggande effekt, på så vis att yrkesverksamma lättare kan
identifiera potentiellt utsatta för människohandel eller prostitution, och kan erbjuda rätt typ av stöd och hjälp. Vi förväntar oss också
att Noomis föreläsningar förebygger sexköp, då vi många gånger når en bred allmänhet, t.ex. genom föreläsningar i skolor eller
deltagande i olika mediala sammanhang. Vi förväntar oss att Safe Havens kan erbjuda ett oberoende juridiskt stöd- och
rådgivningsarbete som tillgodoser rättigheter och främjar en förbättrad livssituation för målgruppen. Vi förväntar oss att ThaiWISE
genom utbildning och förebyggande arbete ska kunna förbättra arbetsvillkoren för thailändska kvinnor som arbetar på
massagesalonger i Malmö och på så sätt stärka målgruppens egenmakt och motverka utsatthet.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Noomis verksamhet har sedan uppstart fått ett allt större kontaktnät bland yrkesverksamma, civilsamhälle och den målgrupp vi
stödjer. Senaste året har vi märkt en stor skillnad i antalet individer som självmant kontakat oss för stöd. Vi ser att det är ett resultat av
att målgruppen nu känner till vår verksamhet, och tipsar varandra om att stöd kan fås via oss. Noomi vill hjälpa individer att ta tillvara
sina rättigheter, få ökad kunskap och bättre livsvillkor. Utifrån de individer vi följt genom åren, har vi sett att Noomis insatser gett
bestående positiva effekter. I vårt klientarbete arbetar vi utifrån ett empowerment-inriktade insatser, med syfte att stärka individens
inneboende styrkor, så att personens egenmakt över sin livssituation kan växa och få bestående konsekvenser. Parallellt vill vi också
vara med och förbättra det formella stödet till vår målgrupp, och stödet som ges till utsatta från myndigheternas sida. Ett exempel på
detta är ThaiWISE, som vill förbättra arbetsvillkoren för personer som arbetar på thaimassagesalonger genom att parallellt stärka
målgruppens kunskap om sina rättigheter och förbättra myndigheternas information till målgruppen. Inom ramen för ett IOP
samverkar vi med Malmö stad kring arbetet, för att resultaten ska ge bästa möjliga effekt och påverkan både på individuell och
strukturell nivå. Noomi är även en certifierad aktör inom Plattformen Civila Sverige mot Människohandel, som arbetar med
påverkansarbete på nationell nivå.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Noomis verksamhet kvalitetssäkras genom ett ledningssystem innehållande olika rutindokument. Exempelvis utvärderar vi alla
avslutade placeringar i det skyddade boendet, och klienter får fylla i en enkät. Inom Safe Havens har vi en styrgrupp som möts för
utvärdering, och inom ThaiWISE har vi er arbetsgrupp med representanter från alla inblandade parter. Vi har även regelbunden
handledning för personalgruppen.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Föreningens uppdrag enligt stadgarna är att "motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet. Hela
Människan i Malmö vill skapa trygga mötesplatser för gemenskap, goda samtal och personligt växande, där varje enskild människa
möts med kärlek och respekt." Jämställdhet och jämlikhet är alltså grundläggande för föreningens arbete.
Med tanke på arbetets natur, är det enbart kvinnor som är anställda inom verksamheten Noomi. Likaså är de volontärer som har
direktkontakt med målgruppen, själva kvinnor. Då prostitution och människohandel är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor, är det
dock viktigt att män deltar i det förebyggande arbetet. Därför förläser vi emellanåt tillsammans med manliga volontärer, i olika
sammanhang. Föreningens styrelse består av 5 kvinnor respektive 6 män.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Noomi startades i syfte att vara ett komplement till Malmös stads befintliga arbete med målgruppen personer som befinner sig i eller
har utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Malmö stads stöd till målgruppen erbjuds av Evonhuset och
regonkoordinatorerna mot människohandel. Ända sedan start har vi haft mycket kontakt med Evonhuset, både genom regelbunden
handledning och samverkan i klientärenden. Vi har också gjort en del gemesamma föreläsningar i olika sammanhang. Noomis
verksamhetsledare och Evonhusets chef har också återkommande avstämningsmöten kring samverkan. Vi har precis bjudits in att ingå
i en ny samverkansgrupp tillsammans med Evonhuset och andra aktörer, där polisen i södra Skåne är sammankallande.
Sedan 2020 samverkar föreningen Hela Människan och Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad, inom ramen för ett
Idéburet Offentligt Partnerskap i syfte att förbättra arbetsvillkoren för personer som arbetar på thaimassagesalonger i Malmö. Genom
projektet som kallas ThaiWISE kan Noomi och Malmö stad tillsammans erbjuda ett bredare och mer kvalificerat stöd till utsatta.
Genom vårt arbete får vi vara med och uppfylla Kommunfullmäktiges mål att Malmö ska vara ett föredöme på jämställdhetsområdet,
samt vara en öppen och välkomnande stad där alla människor kan känna sig trygga oavsett exempelvis etnicitet och kön.

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

4 269 057

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

0

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

303 130

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

11

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

2 740 111

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
Socialstyrelsen
Jämställdhetsmyndigheten
Länsstyrelsen Skåne
Summa bidrag: 2.347.703 kronor
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
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Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Platser på Noomis skyddade boende. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Socialtjänst Norr och Socialtjänst Väster.
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Platser på Noomis skyddade boende. Platser erbjuds till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Socialtjänsten.
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Platser på Noomis skyddade boende. Platser erbjuds till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Socialtjänsten.

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Årsredovisning 2020 Webbversion.pdf (6,06 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultaträkning Noomi 2020.pdf (54 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balansräkning Noomi 2020.pdf (79 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2020.pdf (1,51 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budgetplan 2022.pdf (131 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan 2022.pdf (224 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Protokoll årsmöte 2021.pdf.pdf (2,23 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll konstituerande styrelsemöte 2021.pdf (589 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 med bilaga.pdf (346 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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HELA MÄNNISKAN I MALMÖ

Vi skapar förutsättningar
– för hela människan
Det är en sann glädje att på nära håll få
följa Hela Människan i Malmö. Det är lätt
att imponeras av det goda arbete som
sker i föreningens olika verksamheter,
av ambitiösa anställda och hängivna
volontärer, och inte minst gläds vi åt
det diakonala engagemang som finns i
de kyrkor och församlingar som är föreningens huvudmän. Framförallt är det
gott att veta att den hjälp och det stöd
som föreningen ger skapar förutsättningar för ett bättre liv för många.
Året som gick präglades av pandemin, men föreningens verksamheter har
på olika sätt hittat vägar framåt för att
kunna fortsätta ge stöd till människor i
utsatta livssituationer. Vi är övertygade
om att Malmö blir en bättre stad genom
Hela Människan i Malmö, och därtill
många andra aktörers enträgna arbete!

Ingen kan ensam förändra allt, men vi
tror att vi tillsammans kan göra mycket
för en rättvisare och bättre värld.
Som förening har vi Jesus Kristus som
förebild och källa till kraft och inspiration, Jesus som långt före sin tid stod
upp för utsattas rättigheter, som försvarade kvinnor och barns värde och deras
rätt att komma till tals. Vi inspireras av
modet att stå upp för sin tro, och att i
handling kämpa för sina medmänniskor, vare sig det är kvinnor i prostitution,
nyanlända grannar eller människor i
missbruk. Vi hoppas att du som läser vår
verksamhetsberättelse också blir inspirerad och känner samma glädje som vi
över allt som hänt under det år som gått.
Malmö, februari 2021

Ellen
Samuelsson
Verksamhetsledare

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 0 

Anna-Lotta
Hirvonen Nyström
Ordförande
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Föreningens styrelse
Styrelsen har under 2020 bestått av följande personer

Anna-Lotta
Hirvonen Nyström
Ordförande (medlem i Svenska Kyrkan)

Oliver Boij
Vice ordförande (Malmö Pingstförsamling)

Ninni Smedberg
Representant för Svenska Kyrkan,
adjungerad under Tua Sällströms frånvaro

Michael Andersson
Malmö Pingstförsamling

Andreas Wessman
Malmö Pingstförsamling

Per-Inge Andersson
Hyllie Park kyrkan

Per Eriksson
Hyllie Park kyrkan

Josef Magnusson
Immanuelskyrkan

Viktoria Nordén
Betaniakyrkan

Elisabet Modig
Stadionkyrkan

Barbara Swanson
Wesleykyrkan
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HELA MÄNNISKAN I MALMÖ

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 0 
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Detta är vi
Hela Människan i Malmö är en ideell förening som grundades 2007.
Hela Människan i Malmö är kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Vi har sju församlingar som huvudmän i föreningen, dessa är:

SVENSKA KYRKAN
MALMÖ PASTORAT
BETANIA
MISSIONSFÖRENING
(EFS)

IMMANUELSKYRKAN
(EVANGELISKA FRIKYRKAN)

STADIONKYRKANS
FÖRSAMLING
(EQUMENIAKYRKAN)

WESLEYKYRKAN

MALMÖ
PINGSTFÖRSAMLING

(EQUMENIAKYRKAN
PÅ LIMHAMN)

HYLLIE PARK
KYRKAN
(EVANGELISKA FRIKYRKAN)

Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser,
där varje människa möts med lyhördhet och respekt.
Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet
där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation.
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Våra arbetsområden
PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL
Noomi är en verksamhet som erbjuder stöd och skydd till personer
som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål eller prostitution. Noomi driver ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete, ett juridiskt rådgivningsarbete kallat Safe Havens och
ett särskilt projekt riktat till personer inom thaimassagebranschen,
kallat ThaiWISE. Utöver detta arbetar Noomi med utbildning och
påverkansarbete.

ASYLSÖKANDE OCH INTEGRATION
Verksamheten Sawa Tillsammans vill föra samman människor som
är nya i Sverige och människor som har bott här länge. Detta görs
genom kvinnogrupper, PeaceFeast (möte genom mat, musik och
samtal) och BeFriend (kontaktpersoner som finns tillgängliga för
exempelvis fika och promenad). Sawa erbjuder även samhällsinformation, samtalsstöd och uppsökande arbete på migrationsverkets
boende och andra arenor.

MISSBRUK OCH PSYKISK OHÄLSA
Öppen kyrka är en caféverksamhet med låga trösklar där alla kan
känna sig hemma. Mötesplatsen drivs av Betaniakyrkan, i samverkan
med Hela Människan i Malmö. Varje tisdag går ett uppsökande team
ut med kaffe och smörgås till olika delar av centrala Malmö, med syfte
att sprida värme och omtanke. Ytterligare ett uppsökande team besöker regelbundet Lönngården – ett boende för aktiva missbrukare
som drivs i Malmö stads regi. I samband med besöken bjuds det på
fika, andakt och sång. Träffarna innebär uppskattade tillfällen av gemenskap.

KLÄD- OCH MATUTDELNING
Klädhjälpen som finns i Europaportens lokaler, drivs av Malmö Pingstförsamling i samarbete med Hela Människan i Malmö. Hit kan behövande komma för att hämta kläder, husgeråd och ibland även mat.
Volontärer på Klädhjälpen samlar in varor från privatpersoner och företag, och delar ut till behövande utan kostnad. Förutom utdelning av
saker, finns det även möjlighet till fika och samvaro. Personer från olika sammanhang söker sig till Klädhjälpen, och socialtjänst och kommunala verksamheter hänvisar klienter till verksamheten.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 0 
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VÅRA
FANTASTISKA
VOLONTÄRER
Frivilliga insatser är en del av vår identitet som organisation.
Volontärer behövs för att vi ska kunna genomföra vårt
arbete, men volontärskap är så mycket mer!

I föreningen arbetar volontärer med många olika
uppgifter. Volontärer:
» hjälper till i det dagliga arbetet med att dela ut
kläder och andra förnödenheter, de bjuder på
mat och umgås med de besökare som kommer
till Klädhjälpen och Öppen kyrka.
» På Noomi och i Sawa Tillsammans ger volontärerna av sin tid för att exempelvis måla tillsammans med en boende, eller träffas hemma hos
en nyanländ familj.
» I ThaiWISE erbjuder volontärer undervisning på
thai inom sina specifika yrkesområden för att
stärka kvinnor som arbetar inom massagebranschen.
» På Safe Havens arbetar juriststudenter volontärt med klientärenden, under handledning av
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yrkesverksamma advokater. För många av dessa
ger volontärskapet värdefull arbetslivserfarenhet.
» Hela företag kan ibland ge av sin expertkunskap
inom specifika områden, det kan vara allt från
grafisk design till en sminkkurs för våra boende.
Volontärskap kan också handla om att ge människor
utrymme, ansvar och en plats att växa. Det kan ge
ett nytt socialt sammanhang, och möjlighet att lära
sig nya uppgifter och därigenom få arbetsträning.
Melanie och Laura är två en av förenings många
fantastiska volontärer. Här berättar de om varför de
sökte sig till Hela Människan i Malmö, och vad volontärskapet gett dem.

HELA MÄNNISKAN I MALMÖ

Laura

Melanie

VOLONTÄR PÅ NOOMIS
SKYDDADE BOENDE

Första gången jag hörde talas om Noomi var via en kompis som jobbade där.
Hon berättade en kväll hos en kristen
studentorganisation där jag är ledare om
Noomi och deras arbete. Allt hon sa talade
mycket till mitt hjärta, då jag har erfarenhet av att ha arbetat mot människohandel
i Tyskland. Därför kände jag att när min
kompis berättade om Noomi och möjligheten att bli volontär, att det här måste
jag göra. Alla kvinnor, inte bara jag, ska ha
rätten att kunna leva i frihet
och njuta av livet. Och
om jag kan bidra
med lite glädje genom att
vara volontär hos Noomi så vill jag
göra det.
Det var
verkligen en
ära för mig att
få börja som volontär hos Noomi.
Det har gett mig mycket glädje, och visat mig ännu en gång att
man inte behöver förändrar hela världen
för att kunna göra skillnad, utan att det
kan börja med en fin eftermiddag tillsammans med någon som haft det tufft. Volontärskapet har påmint mig om att det är
ett privilegium att få vara frisk, att få leva
i frihet och att ha personer som stöttar en
när livet är utmanande. Ingenting är självklart. Man ska vara tacksam för vad man
har och investera sitt privilegium på bästa
sätt.
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VOLONTÄR I SAWA TILLSAMMANS
KONTAKTPERSON TILL EN NYANLÄND
KVINNA GENOM ARBETET BEFRIEND

Jag kommer ursprungligen från Italien.
Det som lockade mig att bli volontär i
Sawa Tillsammans var möjligheten att få
möta andra kvinnor. I Italien var jag volontär i en kvinnojour och under en praktik i
Brasilien deltog jag i kvinnocirklar för de
som utsatts för våld i nära relation. Som
kvinnor delar vi så många erfarenheter, vi
känner samhörighet. Det är viktigt att vara
medveten om vad andra går igenom, och
att kunna hjälpa varandra. När jag kom till
Sverige letade jag efter något som kunde
länka mig till mina tidigare erfarenheter.
Genom Sawa Tillsammans har jag blivit
kontaktperson till en kvinna från Mellanöstern, vi har träffats hemma hos varandra
några gånger, och i kyrkan. Det är så roligt
och givande att kunna mötas på samma
nivå, vi har båda barn och har mycket gemensamt som vi kan prata om. Men samtalen har också handlat om hennes erfarenhet av krig. Det har varit möten med
mycket värme, det ger
så mycket när man
kan dela livet
med varandra
och
öppna sitt
hjärta för
den andre!

Under 2020 gav ett 70-tal volontärer av sin tid till
föreningens arbete. Sammanlagt har volontärerna bidragit med över 8 000 timmar! (Flertalet
volontärer arbetar i de församlingsnära verksamheterna, Öppen kyrka och Klädhjälpen).
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En ljus och positiv närvaro
i sexhandelns mörker

Noomi bedriver ett uppsökande arbete bland personer som befinner sig i olika prostitutionsmiljöer såsom lägenhetsbordeller och massagesalonger. Vi kontaktar kvinnorna och förmedlar information om deras rättigheter, och erbjuder ett anpassat stöd utifrån deras behov.
Josefina som är en av socionomerna i det uppsökande teamet berättar mer om arbetet.

Noomis personal
kontaktar personer som
lägger ut sexannonser
och erbjuder stöd och
hjälp.

Emelie som är anställd
på Noomi, tar emot
besök i ett av de samtalsrum som finns på
föreningens kontor.

VILKA ÄR PERSONERNA NI MÖTER?
Vanligtvis är det personer från Rumänien, Thailand eller Sydamerika. Gemensamt för de här kvinnorna är
att de ofta försörjer familjer i hemlandet, detta är inte
sällan anledningen till att de hamnar i sexhandel. Generellt kommer de personer vi möter från socialt utsatta samhällen där det sociala trygghetsnätet saknas.
Ofta har de bristande kunskaper om svenska lagar
och rättigheter. Många av kvinnorna på thaimassagesalongerna lever i en beroendeställning gentemot sin
arbetsgivare eller svenske man.
HUR GÅR KONTAKTSKAPANDET TILL?
Vi söker upp personer som lägger ut sexannonser och
kontaktar dem via sociala medier. Vi börjar med att
etablera en kontakt och berättar om oss själva samt
det stöd vi ger på ett anpassat och personligt vis. Vi
delar också en länk till vår hemsida med information
framtagen på olika språk, om vilka vi är och vad för
stöd vi kan erbjuda. Genom fortsatt personlig kontakt kan vi bygga upp ett förtroende som leder till
10

Personer som har svårt
att komma till oss kan vi
istället möta upp och ge
hygienartiklar mm.

mer omfattande stödinsatser. Under det gångna året
har vi märkt av en stor ökning i antalet kvinnor som
självmant tar kontakt med oss. Vi ser att personerna
som fått hjälp via oss tipsar vidare till sina vänner, vilket gett en ringar på vattnet-effekt. Under 2020 har
vi också funnits med i samband med att polisen gjort
insatser mot lägenhetsbordeller. Det har exempelvis
lett till att vi kunnat stötta med återvändandeprocess
tillbaks till hemland.

VAD LEDER NOOMIS ARBETE TILL?
Vi vill erbjuda personerna stöd och hjälp. Vi vill att de
ska känna att det finns någon som bryr sig om dem,
och som vill dem väl. Vi vill skapa hopp i en mörk livssituation. Ibland handlar det om att vi får finnas med
som stöd en kort period i någons liv, vid andra tillfällen
kan stödet ge direkt livsomvälvande effekter. För en
person som lever under väldigt svåra livsomständigheter och kanske funderar över om livet är värt att levas eller inte, kan känslan av att det finns någon som
bryr sig vara oerhört betydelsefull.
HELA MÄNNISKAN I MALMÖ

13 ärenden (varav många
innefattade hela familjer) fick
stöd genom Safe Havens
arbete under 2020.

Stöd i att tillvarata
juridiska rättigheter

Advokat och juriststudent arbetar tillsammans med
ett ärende för Safe Havens

210 unika individer
har erbjudits
stöd via Noomis
uppsökande arbete
via internet.

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 0 

34 vuxna personer
har tagit emot olika
former av stöd
insatser under
upprepade tillfällen.

Noomi driver i samverkan med två advokater, ett antal
juriststudenter och Frälsningsarmén i Malmö ett juridiskt rådgivningsarbete kallat Safe Havens. Modellen är
framtagen av Frälsningsarmén i Holland.
Målgruppen är personer i prostitution och människohandel och många av de stödsökande som vänder sig
till Safe Havens behöver hjälp att kartlägga olika handlingsalternativ utifrån den situation de befinner sig i,
och eventuellt även få hjälp med ett juridiskt företrädande av Safe Havens team.
Stödet är ofta kopplat till asyl- eller brottmålprocesser, och kan vara mycket avgörande för en persons
framtida möjligheter.

14 medföljande
barn har fått
stöd i varierande
utsträckning.
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Empowerment
med målgruppen i fokus

Noomi har tillsammans med en thailändsk forskare gjort en kartläggning över hur thaimassagebranschen i Malmö ser ut. Resultatet som presenterades i Malmö Stadshus inför politiker och tjänstemän
från olika myndigheter visade på att kvinnor i Malmös thaimassagebransch överlag är väldigt utsatta. Många erbjuder försäljning av sexuella tjänster som ett direkt resultat av denna utsatthet.

Förutom att belysa problemen, presenterade studien
också möjliga lösningar för att ge stöd åt målgruppen.
Arbetet utmynnade i ett projekt kallat ThaiWISE (Thai
women in Sweden empowerment project) och Yui,
som den thailändska forskaren heter är numera anställd av föreningen som projektledare.

VAD ÄR UNIKT MED PROJEKTET THAIWISE?
Projektet syftar till att ge egenmakt åt personer i Malmös thaimassagebransch, och skapa bättre arbetsförhållanden och minskad exploatering bland målgruppen. ThaiWISE erbjuder bl.a. samhällsinformation på
thailändska, och anordnar utbildningar och webinarium.
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Detta görs via projektets egna youtube-kanal och
facebooksida, i syfte att skapa medvetenhet om vilka
rättigheter och möjligheter som finns i Sverige.
Dessa utbildningssatsningar har under året nått ut
brett till många deltagare.
Projektet är unikt på så sätt att det drivs av målgruppen själv. I mitt team arbetar jag tillsammans med 6 st
thailändska kvinnor, som bidrar med sin kunskap in i
arbetet. Dessutom har vi några thailändska volontärer
som producerar en guide till hur etiska thaimassagesalonger kan drivas, och gör nyhetsbrev varje kvartal
om detta.

HELA MÄNNISKAN I MALMÖ

Noomis verksamhetsledare Maria medverkar
i en utbildningsfilm som Jämställdhets
myndigheten tagit fram.

ThaiWISE projketledare möter representant från svenska
ambassaden i Bangkok. Genom samarbetet kan projektet
nå ut till personer som funderar på att resa till Sverige.

ThaiWISE samlar thailändska kvinnor i syfte att skapa
empowerment. Bilden är från ThaiWISE lansering i
början av året.

PÅVERKANSARBETE
Noomi arbetar med
påverkansarbete på olika sätt.

HUR SER SAMVERKAN
MED ANDRA AKTÖRER UT?
Vi har ingått ett IOP-avtal med Malmö stad
kring arbetet vilket innebär att de är medfinansiärer och ingår i projektets arbetsgrupp
som möts regelbundet. En medarbetare
som är utvecklingssekreterare för sexuell
hälsa, Malmö stad, arbetar också deltid för
projektet.
ThaiWISE samarbetar också med den thailändska ambassaden i Stockholm och den
svenska ambassaden i Bangkok för att kunna
utbilda preventivt och förekomma att personer som reser till Sverige hamnar i utsatthet.
En annan viktig satsning inom projektet är
modersmålsbaserad SFI (svenska som lärs
ut på thai) i samverkan med Hyllie Park Folkhögskola. Vi har också samverkat med polisens avdelning mot våld i nära relation, där
vi översatt en utbildningsfilm de gjort till
thai, och spritt den i våra kanaler.
V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 0 

Under 2020 har det hållts färre föreläsningar än vanligt på grund av pandemin, men en hel del digitala satsningar
har gjorts, och Noomi har exempelvis
medverkat i en utbildningsfilm som
Jämställdhetsmyndigheten tagit fram för
yrkesverksamma gällande prostitution
och människohandel, och tagit emot
studiebesök från Unizon – riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige.
Noomi är också medlem i Civila Plattformen mot människohandel, genom vilken
vi är med och driver påverkansarbete om
frågorna på nationell nivå.
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Sawa Tillsammans

– för ett mer inkluderande Malmö

Föreningens verksamhet Sawa Tillsammans skapar möten mellan människor som är nya
i Sverige och människor som har bott här länge i syfte att lära av varandra och främja nya
vänskaper att växa fram. Verksamheten leds av Sofia som är socionom och Hanan som är
jurist. Båda pratar arabiska och svenska, vilket är en stor fördel i arbetet. Här berättar de
mer om verksamheten.

VAD FINNS DET FÖR VISION
MED ARBETET HOS SAWA TILLSAMMANS?
Tillsammans med dem som är nya i Sverige bygger vi
broar för att främja delaktighet i samhället vi lever i. Vi
erbjuder olika former av stöd och samhällsinformation
till dem som är nya i Sverige, såsom personer som befinner sig i asylprocessen.
Sawa Tillsammans vill föra samman människor från
olika bakgrunder och kulturer, så att vi kan mötas och
bygga vänskaper, lära av varandra på lika villkor samt
utmana eventuella förutfattade meningar/stereotyper. Peace Feast, vår kulturfest, där vi möts tillsammans för mat, musik och samtal kring visst tema är ett
exempel på hur vi gör detta.
PÅ VILKET SÄTT GÖR ARBETET SKILLNAD?
Genom att anordna möten förenklar vi för människor
från olika bakgrunder att mötas. Det uppmuntrar till
14

ömsesidigt lärande och nyfikenhet. En deltagare på
ett av våra Peace Feast event sa att: ’Jag lärde mig att
människor egentligen är ganska lika varandra, att alla
tycker om gästvänlighet men det ser olika ut’. Efter att
vi gjort en mycket lyckad Peace Feast med Wesleykyrkan och deltagare från deras språkcafé tog andra
församlingar kontakt och ville göra samma sak. Man
inspirerades av att integrationsarbete kan vara både
enkelt och roligt.
Personer som är nya i Sverige har berättat att de inte
träffar svenskar i naturliga sammanhang utan bara har
kontakt med dem i myndighetssammanhang. Man
säger också att man vill lära sig mer svenska men att
det blir svårt då man inte har möjlighet att öva utanför
klassrummet. Genom Sawa Tillsammans arbete kan vi
påskynda integrationsprocessen och bryta isolering
och känslan av utanförskap. Vi tillhandahåller information om Sverige, rådande lagstiftning och livsstil. GeHELA MÄNNISKAN I MALMÖ

Sawa Tillsammans skapar möten mellan
människor från olika bakgrunder och kulturer.

Möjlighet till samtal finns både på grupp- och
individnivå.

nom våra kvinnogrupper kan vi stötta till att personer
får kännedom om sina rättigheter så att de undviker
att hamna i våld och diskriminering. Vi kan också se
till att personer får tillgång till den hjälp och stöd de
behöver. Genom sociala medier har vi också byggt
ett nätverk där det sker mycket interaktion. Det finns
mycket engagemang i grupperna som vi stöttar.
Varje vecka gör vi också aktiviteter tillsammans
med Svenska kyrkan för barn och familjer på Migrationsverkets asylboende i Malmö, till denna verksamhet välkomnar vi fler volontärer.

HUR ÄR FÖRENINGENS FÖRSAMLINGAR
ENGAGERADE I ARBETET?
Vi förlägger ofta våra aktiviteter i församlingarna och
genomför dem i samarbete med dem. Exempelvis
kvinnogruppen har vi haft i både Svenska kyrkan och
Malmö Pingstförsamling och då bjuds församlingsV E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 0 

medlemmar in att delta, något vi gärna ser mer av.
Det finns ju mycket fantastiskt arbete som redan görs
av församlingarna vad gäller mötesskapande och inkludering, flera församlingar har till exempel språkcaféer och här finns vi gärna med som en resurs för att
stärka redan pågående arbete och vara en länk mellan församlingarna och nyanlända.
Vi planerar även Peace Feast med flera församlingar
utifrån deras förslag och önskemål, exempelvis Hyllie
Park Kyrkan tillsammans med Hyllie Park Folkhögskolas deltagare i kursen Svenska från Dag 1, en kvinnofrukost med medlemmar från Malmö Pingstförsamling samt deltagare från kvinnogruppen i Klädhjälpen.
Under våren 2021 ser vi också fram emot att lära
känna och samarbeta med S:t Matteus kyrkan, vilka
tagit kontakt för att engagera sig i vårt arbete med BeFriend.
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Församlingsnära
verksamheter

Klädhjälpens samordnare Monika tar emot kassar
fyllda med fina hygienartiklar från samverkansparten Sisters
International – att dela ut till kvinnor inom föreningens olika arbeten.

Hela Människan i Malmö vill vi vara en resurs för de kyrkor och församlingar som själva arbetar socialt, och på samma sätt utgör församlingarna en oerhört viktig resurs och samverkanspart för föreningen. De
församlingsnära verksamheter som finns idag har startats på initiativ
av församlingen och drivs som en del av den lokala församlingens
diakonala arbete. Samverkan med Hela Människan i Malmö kan ske
genom nätverkande mellan medlemsförsamlingarna eller genom mer
genomarbetade samverkansavtal.
KLÄDHJÄLPEN
Klädhjälpen betyder mycket för
de som arbetar i Hela Människan i
Malmö. Nu behöver inte alla verksamheter själva längre lagra kläder och andra förnödenheter till
de stödsökande, utan kan istället
komma till Malmö Pingstförsamling. Genom att samverka ser vi
att verksamheten blir mer bärkraftig, och att det arbete vi gör
kommer fler Malmöbor till del!
Samverkan sker också med
många andra aktörer, och på
många olika nivåer. Klädhjälpen
får varor skänkta från olika företag, och myndighetspersoner
kommer med klienter till verksamheten för att få praktiskt stöd.
När Klädhjälpen håller öppet
arbetar även de anställda inom
Sawa Tillsammans på plats för att
erbjuda samtalsstöd och rådgivning till de arabisktalande som
besöker verksamheten.

16

STADSVANDRINGAR
Ett annat samarbete är vandringar på
stan, som utgått från Betaniakyrkan
sedan föreningen startade. Varje tisdag går ett uppsökande team med
utgångspunkt från Betaniakyrkan ut
med kaffe och smörgås till olika delar
av centrala Malmö. Framförallt är det
personer som kämpar med missbruk
och psykisk skörhet, som teamet möter. Trots pandemin har vandringarna
på stan fortgått under hela året. Istället
för att bjuda in till en julaftonsträff kunde en liten julpåse delas ut i samband
med julen.
Syftet med vandringarna är att sprida värme och omtanke, men teamet får
själva också mycket kärlek i retur.
I Betania hölls även Öppen Kyrka
igång i princip hela året, allt för att kunna erbjuda trygghet och stabilitet till
de människor som behövt gemenskap
i en orolig tid. På Lönngården anordnades flertalet träffar utomhus, som midsommarfest, grillfest och julavslutning
med utdelning av julklappar.

Tack vare Katarina-bageriet och ICA
Malmborgs gåvor, kan vi bjuda på
gofika till de vi möter inom föreningens verksamheter.

Mackor bres i Betaniakyrkan för att
kunna delas ut under vandringar på
stan.

En kopp kaffe och en macka sprider
värme och omtanke.

HELA MÄNNISKAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2020
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Hela Människan i Malmö, en ideell förening
med organisationsnummer 802438-1355, avger härmed årsredovisning
för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

ÄNDAMÅL
Hela Människan i Malmö är en allmännyttig ideell
förening med uppdraget att, utifrån en människosyn
med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och
inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett
socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med
människor i utsatta livssituationer.
Som en enhet inom Hela Människan Sverige ska
föreningen verka för sitt ändamål genom diakonal
mobilisering, diakonal handling och diakonal opinionsbildning. Föreningens uppgift är att ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället
vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet. Hela
Människan i Malmö vill skapa trygga mötesplatser för
gemenskap, goda samtal och personligt växande, där
varje enskild människa möts med kärlek och respekt.
Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med den
lokala enhetens huvudmän, Hela Människans riksenhet och övriga till Hela Människan anslutna lokala
enheter. Arbetet genomförs också i nära samverkan
med andra ideella organisationer och det offentliga
samhället. Föreningen har sitt säte i Malmö.
År 2020 fyllde Hela Människan 100 år! Den 16 mars
1920 lades första byggstenen för den organisation
som sedan i slutet av 1900-talet blev Hela Människan. Organisationen bildades inför folkomröstningen
om alkoholförbud, då alkoholen visat sig ge upphov
till stora sociala problem, inte minst för kvinnor och
barn. Frågor kring missbruk har varit viktiga för Hela
Människan alltsedan dess, och många är de RIA-verksamheter som genom åren gett stöd till personer i aktivt missbruk. Idag finns Hela Människan på drygt 60
platser runt om i landet. I Malmö startade föreningen
2007 under namnet Clemens Hus och blev 2012 en
enhet i Hela Människan. 2016 övergick föreningen
från att ha enskilda medlemmar till att ha lokala församlingar som huvudmän.
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NOOMI
Noomi är en stödverksamhet för personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Noomi utgörs av ett skyddat boende,
uppsökande och utåtriktat arbete samt arbete med
opinionsbildning och informationsspridning om prostitution och människohandel. Två nya projekt startade upp 2019; Safe Havens och ThaiWISE.
Noomis skyddade boende har under 2020 erbjudit
två platser till kvinnor och medföljande barn. Under
året har 5 kvinnor och 2 barn bott på boendet. Placeringarna har varat olika länge, från ett dygn till många
månader. Samtliga av placeringarna har gällt kvinnor
som utnyttjats i prostitution och människohandel för
sexuella ändamål. Socialtjänsten gjorde tre av placeringarna. Övrigas placering finansierades under året i
huvudsak av bidrag från Hela Människan Sverige samt
ersättning från det Nationella Stödprogrammet (NSP)
som drivs av Plattformen Civila Sverige mot människohandel, en förening där Noomi är en aktiv medlem.
Noomi arbetar i stor utsträckning med personer
som inte bor på det skyddade boendet. Under 2020
har vi gett stöd till 34 personer varav 29 var kvinnor,
3 var män och 2 var transpersoner. Dessutom har vi i
varierande utsträckning även gett stöd till personernas medföljande barn, 14 stycken. Vi har stöttat personer som flyttat ut från vårt skyddade boende, samt
kommit i kontakt med nya personer genom vårt uppsökande arbete, via myndigheter, civilsamhället, BVC
och kyrkor. Noomi har erbjudit stödsamtal, praktisk
hjälp, stöd i myndighetskontakter och hjälp att söka
ekonomiska medel från NSP och IMT (insamlingsstiftelsen mot trafficking).
Under 2020 tog det uppsökande teamet kontakt
med 210 unika individer via internet. Teamet har under året även samarbetat med polisen, och vid ett
flertal tillfällen deltagit i polisens insatser mot sexköp.
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Genom detta arbete kom vi i kontakt med 28 unika individer. Genom det uppsökande arbete på thaimassagesalonger mötte teamet ytterligare 19 personer. De
kom i kontakt med en person genom uppsökande arbete i gatuprostitution. Vi har upplevt en stor skillnad
i respons då teamet haft relevant språkkompetens
varför vi under året rekryterat anställda och volontärer som kan kommunicera med de rumänska och
spansktalande kvinnor som utgör en stor del av målgruppen som förekommer i Malmös sexhandel. Detta
har gett mycket goda resultat och fler kvinnor än tidigare har självmant sökt sig till Noomi för att få stöd
och hjälp, då man fått tips om verksamheten genom
det egna nätverket. Ofta har stödet inledningsvis varit
materiellt, och varefter tillit har etablerats har personer vågat berätta om problem de behövt hjälp med,
som brott de utsatts för, hälsoproblem och frågor om
migration.
Noomi har under 2020 etablerat ett samarbete
med polisen, både människohandelsgruppen och två
lokalpolisgrupper. Det har lett till att vi fått medverka
under polisens planerade insatser mot sexköp i Malmö, där vi kunnat erbjuda stöd åt kvinnorna som befunnits sig i lägenhetsbordellerna mot vilka tillslagens
gjorts. Evonhuset som tillhör socialtjänsten och som
vi har ett väletablerat samarbete med sedan tidigare
har också medverkat under polisinsatserna och erbjudit stöd åt de som köper sex. Totalt deltog Noomi i 9
polisinsatser under 2020. Lokalpolisen har även hört
av sig till oss för att rådfråga i ärenden, framförallt gällande thaimassagesalonger och även gränspolisen
har visat sitt intresse för vår verksamhet.

SAFE HAVENS
Safe Havens ger juridiskt stöd och hjälp till de som
utsatts för människohandel eller liknande exploatering, eller de som är i riskzonen för att bli utsatta.
Under handledning av yrkesverksamma advokater
har fem till sex juriststudenter arbetat volontärt med
klientärenden. Arbetet leds av en samordnare som är
anställd av Hela Människan i Malmö. Projektet drivs
i samverkan med Frälsningsarmén i Malmö som varje fredag har öppnat sina lokaler för verksamhetens
mottagning. Juriststudenterna har alla stannat under
en längre period och har uttryckt att erfarenheten gett
dem värdefull arbetslivserfarenhet. De flesta volontärerna har förblivit volontärer tills de tagit examen.
Under 2020 arbetade Safe Havens med 13 ärenden
vilket involverade sammantaget 28 individer. Många
ärenden har omfattat fler än en person då det rört sig
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om familjer. De klienter som Safe Havens hjälper har
av olika anledningar fallit mellan stolarna i samhällssystemet och har inte rätt till ett juridiskt ombud bekostat av staten. Ärendena har oftast handlat om migrationsrättsliga problem, men även om råd och stöd
då klienten velat anmäla brott. Det har även handlat
om ett par ärenden där klienten behövt hjälp att överklaga myndighetsbeslut från t.ex. Försäkringskassan
och Kronofogden.
Ärenden har hänvisas till Safe Havens från Regionskoordinatorerna mot människohandel (Evonhuset,
Malmö Stad), Frälsningsarmén i Malmö och Helsingborg samt Noomis övriga verksamhet.

THAIWISE
Projektet ThaiWISE syftar till att förbättra arbetsvillkoren för personer som arbetar på thaimassagesalonger
genom att parallellt stärka målgruppens kunskap om
sina rättigheter och förbättra myndigheternas information till målgruppen. Thailändska kvinnor som arbetar i massageindustrin är ofta isolerade från övriga
samhället på grund av språkbarriärer, låga utbildningsnivåer och svårigheter att förstå vilka rättigheter de har. De riskerar både sexuellt utnyttjande och
arbetsexploatering av sina arbetsgivare och står inför
en ökad risk av fysiskt våld från kunder. De thailändska kvinnornas deltagande och empowerment är kärnan i projektet.
I januari 2020 ingick Hela Människan i Malmö och
Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö Stad,
ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). En anställd
i förvaltningen arbetar 25% med ThaiWISE, vilket har
varit mycket fördelaktigt för samarbetet och att föra
arbetet framåt.
I projektets arbetsgrupp ingår en referensgrupp
av thailändska kvinnor och anställda från Noomi och
Malmö Stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Miljöförvaltningen, där de senare bedriver
tillsynsarbete bland thaimassagesalonger. Projektet
lanserades i februari 2020 och ett femtiotal personer
från målgruppen var på plats, utöver representanter
från arbetsgruppen.
I och med pandemin har ThaiWISE utfört det mesta av sitt arbete online, via hemsida, projektets egna
youtube-kanal och en facebooksida på thai. Detta har
visat sig framgångsrikt då man på detta sätt kunnat
nå fler från sin målgrupp och även personer som är
bosatta runtom i Sverige. En arbetsgrupp som utgörs
av kvinnor som själva talar thai har assisterat föreningens projektledare att ta fram utbildningsmaterial och
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arrangera kurser online. Informationen riktar sig både
till de som redan befinner sig i Sverige, och de som
fortfarande är kvar i Thailand men funderar på att resa
till Sverige. Materialet om säker migration distribueras
även av den svenska ambassaden i Bangkok.
Online webinarium har arrangerats regelbundet
varannan vecka, där man tagit upp ämnen som berört bl.a. A-kassa, lagstiftning relaterat till småföretagande och information om Covid -19. ThaiWISE har
även organiserat samhällsorienteringskurser, både för
de som redan befunnit sig i Sverige, och en ”pre-departure course” för personer i Thailand. Projektet har
under året utvecklat sitt samarbete med både den
svenska ambassaden i Bangkok, och den thailändska
ambassaden i Stockholm, där Thailands ambassadör
bl.a. har medverkat i den senare orienteringskursen.
Projektet har fångat upp vilka frågor som är relevanta
för målgruppen genom ett call-center och via sociala
medier och på så sätt skapat ett koncept som är mycket relevant för målgruppen, vilket visat sig i de höga
tal av följare på sociala medier, där ThaiWISE når flera
tusen personer från målgruppen.
I samband med Internationella dagen mot mäns
våld mot kvinnor presenterade ThaiWISE en ny studie
Domestic Violence against Thai Women in Sweden:
Victims’ Perspectives and Experiences 2020. Studien
presenterades på ett möte där bl.a. den Thailändska
ambassadören i Stockholm och representanter från
flera myndigheter deltog.
Parallellt med arbetet via sociala medier har ThaiWISE arbetat för att stärka kvinnornas språkkunskaper i
svenska genom ett samarbete med Hyllie Park Folkhögskola. Många från ThaiWISE målgrupp har haft
svårt att tillgodogöra sig SFI, varför Hyllie Parks modell med modersmålsbaserad inlärning passar bättre.
ThaiWISE har arbetat med att hitta en lärare och rekrytera elever till kurserna.

SAWA TILLSAMMANS
Under året fick verksamheten som tidigare gått under
namnet TIA (tidiga insatser för asylsökande) ett nytt
namn; Sawa Tillsammans. Med Sawa vill vi arbeta för
att nyanlända och etablerade svenskar får träffas och
lära känna varandra på lika villkor. Sawa arbetar uppsökande, och började under 2020 att finnas på plats
i samband med Klädhjälpen, för att möta de asylsökande och nyanlända som kommer dit. Här erbjuder
man samtal och rådgivning och anordnar en kvinnogrupp. Just att mötas på en för målgruppen naturlig
samlingsplats har varit positivt. Till Malmö Pingstför20

samling kommer asylsökande och nyanlända för att
besöka Klädhjälpen, men också för att delta i språkcafé och babysång. Under våren 2020 startade Rådgivningsbyrån, ett samarbete med en civilekonom i
församlingen, och asylsökande och nyanlända kan
därmed erbjudas rådgivning av civilekonom, jurist
och socionom.
Kvinnogruppen har präglats av ömsesidigt lärande
och delaktighet, där deltagarna själva valt samtalsteman. Då flera asylsökande har haft begränsad svenska
har grupperna också involverat ett språkutbyte, där
man fått lära sig lite av varandras modersmål, främst
svenska och arabiska.
Tillsammans med Svenska Kyrkan har Sawa Tillsammans besökt Migrationsverkets boende en gång
i veckan innan pandemin, för att anordna aktiviteter
för barnen. Föräldrar och andra vuxna på boendet har
tagit kontakt för samhällsvägledning. För materiellt
stöd har man kunnat hänvisa till Klädhjälpen. Inför jul
delades påsar ut med bl.a. leksaker och information
om den hjälp som erbjuds via Klädhjälpen.
För att fortsätta nå ut till målgruppen har Sawa
under 2020 startat upp en ny facebooksida och anordnat möten via telefon och digitala plattformar.
Information om verksamheten har delats ut på Migrationsverkets boende vilket lett till att asylsökande
tagit kontakt via telefon.
Under februari 2020 var en anställd inom Sawa
med och anordnade konferensen Refugee Highway
Partnership i Malmö. Refugee Highway är ett internationellt nätverk och 250 deltagare från hela Europa
deltog på konferensen.
Under sensommaren anordnades en s.k. Peace
Feast tillsammans med Wesleykyrkan i Limhamn med
mat, musik och dans från Mellanöstern. Fler event planerades under hösten men fick skjutas på framtiden
p.g.a. pandemin.
Flera av de församlingar som är föreningens huvudmän anordnar språkcaféer, vilka kunnat få ett ekonomiskt bidrag till verksamheten från Hela Människan i
Malmö genom den finansiering som föreningen fått
från Länsstyrelsen Skåne till tidiga insatser för asylsökande. Både Wesleykyrkan och Malmö Pingstförsamling har anordnat välbesökta språkcaféer. Under
pandemin har språkcaféerna fått anpassas till rådande restriktioner och verksamhet har anordnats online
och utomhus, exempelvis anordnade Wesleykyrkan
‘språkcafé on the go’.
Sawa Tillsammans har även varit del av ett projekt
för att motverka och minska segregation tillsammans
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med MFF, Boost by Rosengård FC, Skåne Stadsmission och KC Kompetenscenter. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Malmö Stad, har stått bakom projektet. Tillsammans har vi genomföra en satsning för
att stärka idéburen sektors kunskap och kompetens
kring arbetsmarknadsfrågor.

KLÄDHJÄLPEN
Klädhjälpen, som drivs av Malmö Pingstförsamling i
samarbete med Hela Människan i Malmö, samlar in
kläder, leksaker med mera till behövande. Klädhjälpen är organiserad som en second hand, med skillnaden att det som delas ut är gratis. Via Europaporten
har volontärer även distribuerat mat med kort datum
från en mataffär till olika kyrkor och ideella verksamheter i Malmö.
Under 2020 har verksamheten med framgång kunnat anpassas till rådande restriktioner. Tidsbokning
har gjort det möjligt att fortfarande ta emot ett större
antal besökare under öppettiderna. Nya människor
har hittat till Klädhjälpen, där de flesta varit asylsökande eller papperslösa. Många större familjer har kommit, liksom pensionärer.
Under hösten 2020 började man utifrån Klädhjälpen även att dela ut matkassar. En gång i veckan har
ca 20–25 distribuerats, med framförallt frukt, grönsaker och bröd. Inflödet av gåvor till Klädhjälpen har
hållt i sig och fler och fler har hört av sig angående
överbliven mat ifrån lager och företag. Det är också
många privatpersoner som hör av sig och vill skänka
kläder och heminredning. Till jul delades både matkassar och julklappar ut.
Inför julen hjälpte Klädhjälpen till att packa Sister´s
Internationals Julpåsar. Sister´s är ett projekt som vill
sprida glädje och hopp till kvinnor som lever i missbruk, hemlöshet eller prostitution. Påsarna delades
ut också av föreningens övriga verksamheter, och de
kvinnor vi möter där.
ÖPPEN KYRKA OCH STADSVANDRINGAR
Öppen Kyrka i Betania har trots pandemin hålls öppet större delen av 2020. All servering har varit möjlig
med hjälp av den matutdelning som utgår från Klädhjälpen. I samband med Öppen Kyrka har besökarna
även kunnat få mat och hygienartiklar. Öppen Kyrka
anordnade 76 träffar fram till slutet av november.
Gruppernas storlek har anpassats efter restriktionerna
och man har även mötts digitalt.
Genom ett bidrag från Hela Människan Sverige har
den anställda diakonen i Betaniakyrkan deltagit i en
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volontärsatsning som innefattat en utbildningsdel
och ett ekonomisk bidrag till att utveckla volontärarbetet. Arbetet med volontärer har också skiftat karaktär. Några av de trogna volontärer har p.g.a Covid-19
valt att göra uppehåll. Det har varit en utmaning men
har löst sig efter hand.
Under året har 37 vandringar på stan genomförts
där teamet som minst mött 12 personer och som
mest 54 personer. Detta arbete har lång tradition, och
teamet är väl känt och uppskattat på det platser i Malmö som regelbundet besöks. En fin cafécykel prydd
med både Betanias och Hela Människan i Malmös loggor visar vilka vi är. Vi upplever att det är så viktigt att
finnas ute bland människor i utsatta livssituationer.
Den årliga fisketuren med ett gäng från stan kunde genomföras även i år, med god fångst även denna
gång!
Också på Lönngården – Malmös första boende för
hemlösa, aktiva alkoholister – har vi träffats men träffarna har inte sett ut som vanligt. Vi kunde genomföra
någon träff inomhus i början på året men sedan har
vi ordnat några träffar på innergården. Vi har haft en
midsommarfest, en grillfest och en julavslutning med
utdelning av almanackor. Detta har ramats in av en
väldigt kort andakt och någon sång, vilket har uppskattats.

ORGANISATION
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet
bestående av ombud valda av enhetens huvudmän.
Hela Människan i Malmö har sju lokala kyrkor som huvudmän.
Arbetet inom föreningen sker på ekumenisk grund
och är en del av församlingarnas diakonala arbete.
Föreningen hade sitt årsmöte den 4 april 2020.
På grund av rådande restriktioner med anledning av
Covid - 19 anordnades mötet digitalt. Anna-Lotta Hirvonen Nyström valdes att fortsätta sitt uppdrag som
föreningens ordförande under ytterligare ett år. Antalet styrelseledamöter utökades från 7 till 11. Kvar i styrelsen med ett år av mandattiden var Michael Andersson och Oliver Boij. Per Ericsson, Per-Inge Andersson
och Andreas Wessman blev omvalda på två år. Som
nya ledamöter valdes Tua Sällström, Victoria Nordén,
Barbara Swanson, Josef Magnusson, och Elisabet Modig till styrelsen.
Årsmötet beslutade att bevilja Immanuelskyrkan
medlemskap i Hela Människan i Malmö.
Styrelsen har mötts för ett konstituerande styrelsemöte samt ytterligare sex gånger för ordinarie
21

sammanträden. Ett personalutskott har träffats vid ytterligare tillfällen tillsammans med föreningens verksamhetsledare. Hela Människan i Malmö är medlem i
Arbetsgivaralliansen som har gett mycket stöd i olika
sakfrågor.
Verksamhetsledare och styrelsens ordförande har
deltagit i utbildningstillfällen som anordnats av Hela
Människan Sverige, som chefsgrupper och ordförandeträffar.
I föreningen fanns vid slutet av året 10 anställda
och en antal volontärer som arbetar ideellt i verksamheterna.
En längre tids samtal med Malmö Frikyrkosamråd
utmynnade under 2020 i en överenskommelse att
Hela Människan i Malmö, januari 2021, övertar ansvaret för NAV-arbetet (Andlig vård inom Kriminalvården). Just nu handlar det om två tjänster med ansvar
för Häktet i Malmö och Kvinnofängelset i Ystad. Denna verksamhet finansieras av Kriminalvården. I överenskommelsen ingår också att överta ansvaret för
att samordna bidragen från församlingarna till frikyrkornas gemensamma sjukhuspastor på SUS i Malmö.
Anställningen av sjukhuspastor finansieras till del av
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SST-bidrag och tjänsten har knutits till en av församlingarna i Malmö, Malmö Pingstförsamling.

EKONOMI
Under 2020 ökade omsättningen med nästan 50 %
jämfört med 2019. Ökningen berodde på ökade statsbidrag, ett IOP-avtal med Malmö Stad samt att föreningen beviljats ett organisationsbidrag från Hela
Människan Sverige, för att bekosta en plats på Noomis
skyddade boende.
Den större delen av föreningens intäkter är bidrag
från statliga myndigheter och Malmö Stad. Under
2020 fick vi bidrag från Jämställdhetsmyndigheten,
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. Ett bidrag
från MUCF beviljades Hela Människan Sverige och fördelades till de lokala enheter som varit med i ansökan.
Sålda tjänster innefattar placeringsersättningar
och föreläsningar. Gåvor från enskilda och församlingar utgör en mindre men oerhört viktig post då dessa
medel kan fördelas efter behov, till skillnad från bidrag från myndigheter som endast bekostar specifik
verksamhet.
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Räkenskaper
INTÄKTER 2020
GÅVOR
ÖVRIGA
INTÄKTER
SÅLDA
TJÄNSTER
STATLIGA
MYNDIGHETER

ORGANISATIONER
& STIFTELSER

MALMÖ
STAD

FLERÅRSÖVERSIKT (KR)
2016

2017

2018

2019

2020

Bidrag myndigheter

706 000

916 000

1 722 000

1 564 700

3 001 600

Placeringsersättningar

285 000

835 000

598 000

639 700

341 400

Gåvor och övriga intäkter

412 000

316 000

559 000

565 900

926 000

1 403 000

2 067 000

2 879 000

2 770 300

4 269 000

Personalkostnader

658 000

1 292 000

1 902 000

1 999 800

2 740 000

Övriga kostnader

482 000

566 000

701 000

808 000

1 441 000

1 140 000

1 858 000

2 603 000

2 807 800

4 181 000

264 000

208 000

276 000

–37 500

88 000

Intäkter

Summa intäkter
Utgifter

Summa utgifter
Resultat efter finansiella poster
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RESULTATRÄKNING (KR)
Not 1

20-01-01 – 20-12-31

19-01-01 – 19-12-31

Gåvor

261 114

297 438

Bidrag

3 471 586

1 666 422

536 357

806 461

4 269 057

2 770 321

–1 440 774

–807 805

–2 740 111

–1 999 799

–4 180 885

–2 807 604

88 172

–37 283

Räntekostnader och liknande resultatposter

–165

–165

Summa finansiella poster

–165

–165

Resultat efter finansiella poster

88 007

–37 448

Resultat före skatt

88 007

–37 448

Årets resultat

88 007

–37 448

Föreningens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

2

Finansiella poster
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BALANSRÄKNING (KR)
Not 1

2020-12-31

2019-12-31

10 608

135 600

2 295

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31 790

55 769

Summa kortfristiga fordringar

44 693

191 369

Kassa och bank

3 861 565

2 292 487

Summa kassa och bank

3 861 565

2 292 487

Summa omsättningstillgångar

3 906 258

2 483 856

SUMMA TILLGÅNGAR

3 906 258

2 483 856

1 124 101

1 161 549

88 007

–37 448

1 212 108

1 124 101

2 275 130

1 101 990

Leverantörsskulder

71 504

89 572

Skatteskulder

50 063

38 132

Övriga skulder

170 310

60 808

Upplupna kostnader

127 143

69 253

Summa kortfristiga skulder

2 694 150

1 359 755

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 906 258

2 483 856

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
		 Allmänna upplysningar
		
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
		
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Not 2 Medelantalet anställda
			
2020
		
Medelantalet anställda 5

2019
5

Malmö, 2021-04-16

Anna-Lotta Hirvonen Nyström
Ordförande

Oliver Boij		
Vice ordförande

Per-Inge Andersson

Per Eriksson

Andreas Wessman

Michael Andersson
		

Viktoria Nordén

Elisabet Modig		

Barbara Swanson

Ninni Smedberg		

Josef Magnusson		
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REVISORSPÅTECKNING
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-16

Mats Gyllenberg
Godkänd revisor

Carin Gerding
Revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstärunan i Hela Människan i Malmö, org.nr. 802438-1355
Rapport om årsbokslutet
Uttalande

utföft en revision av årsbokslutet för Hela Människan för fu 2020.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med
Jag har

bokforingslagen.

Grundför uttalande
Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (lSA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvqr. Jag är oberoende i lorhåltande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgf ort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat är tillräckliga och ändamålsenliga som gruud

ftir mitt uttalande.
Styrelsens cu'Lsvat'
Det är styrelsen som har ansvaret for att årsbokslutet upprättas och för att bokftiringslagen
tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandct av årsbokslutet ansvarar sty'elsen för bedömnirgen av föreningcns förmåga
att foftsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka formågan att foftsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera ftireningen,
upphöra rned verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ

till

att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina rnål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet sorn helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti lor att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan föryäntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar som grund i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk instäl1ning under hela revisionen. Dessutom:
o identifierar och bedömer jag riskema for väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utforrnar och utlti,r granskningsåtgärder
bland annat utifiån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga ftir att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken for att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är högre än lor en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta

a

a

a

a

agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelänrnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en lorståelse av den del av floreningens intenra kontroll som har
betydelser frir rnin revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständighetema, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den

intema kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper sorn används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i rcdovisningen och tillhörande upplysnirigar.
drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om foftsatt
drift vid uppråittandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om hur-uvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
sorr avser sådana händelser eller forhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens ftirmåga att foftsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väscntlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberdttelsen f?ista r"rpprnärksamheten på
trpplysningama i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet orn årsbokslutet, Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet ftir revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en ftirening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande
transaktionema och händelsema i enlighet med bokloringslagen.

Jag måstc informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten for den. Jag måste också infonnera orn betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen somjag

identifierat.

Rapport om andra krav enligt Iagar och andra föreningar
Uttalarrde

Utöver rnin revision av årsbokslutet har jag ävcn utfört en levision av styrelsens förvaltning
för Hela Människan i Malmö för är 2020.
Jag tillstyrker att ftireningsstämman beviljar styrelsens ledarnöter ansvarsfrihet

ör

räkenskapsåret.

Grmtd.för Ltttctlande
Jag har utför1 revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i lorhållande till foreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
for mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret

ör

ftirvaltningen

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och dänned mitt uttalande orl ansvarsfrihet,
är att inhämta revisionsbevis lor att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende fbretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
någon ftirsummelse som kan foranleda ersättningsskyldighet mot öreningen.

till

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, mcn ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kornrrer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan foranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en dcl av en revision cnligt god revisionssed i Sverige använderjag profcssionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig fi'ämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utflörs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granslaringcn på sådana åtgärder, områden
och ftjrhållanden som är väsentliga ftjr verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagla åtgärder och andra förhållanden som är relevanta for mitt uttalande
om ansvarsfrihet.

Malnrö
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Carin Gerding
Lckmannarevisor

Noomi preliminär budget 2022
Resultaträkning

Budget 2022

Ansökta medel

Intäkter
Gåvor
Stiftelser och fonder
Sålda tjänster
Organisationsbidrag Malmö Stad
IOP Malmö Stad
Statsbidrag Socialstyrelsen
Övriga utvecklingsmedel och statsbidrag
Övriga intäkter
*Intäkter summa

200 000
120 000
400 000
870 000
350 000
1 500 000
800 000
160 000
4 400 000

870000

870000

Kostnader
Material och varor
Mat, städ och hygienartiklar
Husgeråd. möbler etc
Nöjen och presenter
Inköp uppsökande verksamhet
Övriga externa kostnader
El
Kontorshyra
Hyra boende och övriga lokalkostnader
Förbrukningsinventarier
Resor
Annonsering och marknadsföring
Trycksaker
Representation
Kontorsmaterial
Telefon, internet, TV
Larm
Företagsförsäkringar
Revisionskostnader
Redovisningstjänster
Serviceavgift branschorg/föreningsavg
Bankkostnader
Övriga externa tjänster
Oförutsedda utgifter

25 000
22 000
20 000
15 000

15 000
170 000
200 000
20 000
20 000
10 000
10 000
15 000
15 000
45 000
30 000
16 000
25 000
110 000
8 000
9 000
520 000
20 000

100000

3200
7000
22400
1600
1800

Personalkostnader
Lönekostnader inkl. lönebikostander
Utbildning
Handledning, personalvård och friskvård

3 000 000
30 000
30 000

734000

*Kostnader summa

4 400 000

870 000

0

0

Resultat

Noomi verksamhetsplan 2022, preliminär
Noomi är en verksamhet som erbjuder stöd och skydd till personer som utnyttjats i
människohandel för sexuella ändamål eller prostitution. Under det kommande året vill vi
fortsätta vårt arbete som tidigare.
Den samverkan som Noomi upparbetat med externa samarbetspartners är en viktig
förutsättning för att vi ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete. Viktiga
samverkanspartners för Noomi är framförallt Evonhuset (Malmö stad) och polisen. Utifrån
våra respektive uppdrag och unika kompetenser kan vi komplettera varandras arbete och
tillsammans erbjuda ett bredare stöd till målgruppen. Noomi samverkar även med andra
frivilligorganisationer, ofta inom ramen för Civila plattformen mot människohandel där
Noomi är en certifierad aktör.
Då det skyddade boendet förändrats från att vara ett kollektivt boende till att numera innefatta
två lägenheter, har vi möjlighet att erbjuda plats för olika personer inom målgruppen oavsett
könstillhörighet, samt eventuellt medföljande barn. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta
finansiering för att kunna erbjuda plats även för personer vars placering inte finansieras av
socialtjänsten. Vi arbetar på detta sätt, för att kunna erbjuda stöd till en målgrupp som annars
ofta faller mellan stolarna i samhällssystemet.
Vi planerar fortsätta det uppsökande och utåtriktade arbete som vi sedan tidigare bedriver på
olika arenor där målgruppen finns såsom på internet, thaimassagesalonger och i perioder i
gatumiljö. Vi förutsätter att vi kommer kunna kontakta drygt 200 personer med erbjudande
om stöd och hjälp genom det uppsökande arbetet. Liksom tidigare räknar vi med att ge ett
utökat stöd, dvs träffa personer vid upprepade tillfällen och erbjuda olika former av
stödinsatser, till cirka 30 personer och därtill medföljande barn, genom det utåtriktade arbetet.
Vårt juridiska rådgivningsarbete Safe Havens som vi driver i samverkan med Frälsningsarmén
i Malmö och två yrekesverksamma advokater, planerar vi att driva även under kommande år.
Regionkoordinatorerna mot människohandel som arbetar för Evonhuset, Malmö stad är vår
viktigaste samverkanspartner vad gäller hänvisning av klienter till Safe Havens. De har
uttryckt att arbetet är mycket viktigt för att kunna tillgodose att personer inom målguppen får
tillgång till juridiskt stöd och hjälp.
ThaiWISE som Noomi driver i samverkan med Malmö stad genom ett IOP-avtal, har kommit
att utvecklas på en nationell nivå, då målgruppen framförallt nås via sociala medier. Det
viktiga arbetet med att informera och utbilda målgruppen fortsätter, där de thailändska
kvinnorna själva driver arbetet framåt tillsammans med föreningens projektledare. ThaiWISE
kommer att utveckla samarbetet med den thailändska ambassaden i Stockholm och den

svenska ambassaden i Bangkok, och på olika sätt arbeta för att den modell som utarbetats i
Malmö kan spridas även till andra delar av landet.

I[ela
männislqam
wrRlrztö
Protokoll för årsstämma 24 april 2027
Verksamhetsledare Ellen Samuelsson hälsar välkommen och presenterar upplägget för
mötet. Mötet hålls di6italt, antalet uppkopplade enheter varierar mellan ca 30-40 st under
mötet. Vid vissa skärmar är mer än en person närvarande.
Första timman informerar nägra avföreningens anställda om arbetet som skett under året.
Therez Valberg Ekdala som är navanställd (nämnden för andlig vård) inleder och berättar och
visar bilder ifrån arbetat på anstalten iYstad, Föreningens nav-anställda gör ett viktigt och

skiftande arbete som bland annat innefattar kontakter med andra kristna samfund,
själavårdssamtal, gudstjänster och andliga samlingar, konflikthantering, stöd till anställda,
samtalsgrupper o studiecirkiar, stöd !nför frigivning, behandlingsgrupper,
besöksgruppsverksamhet, informerar utåt i samhället om arbetet m.m.
Sofia Morgan har under året varit med och byggt upp verksamheten Sawa tillsammans.
Hcn berättar hur de brygger broar tillsammans mellan olika kultr.rrer och ger stöd till
nyaniända att komma in i samhället. Detta genorn kulturfester, "språkvänner",
kvinnogrur:per, klä<lhjälp m.m,

Maria Lindskog, verksarnh*tsledare för Noonri lyfter fram de många frivilliginsatser som görs
iforeningens olika arbeten. Under 2020 var tiet 70 st som arbetarje volontärt, ca 8000 h,
vilket motsvarar ca 4 st heltidstjänster.
En milstolpe under året är samarbetet r^ned polisen där Noomi fått vara med i samband med
tillslag vid lägenhetsbordeller för att möta upp kyinnorna. Polisen har varit mycket positiva
tillsamarbetet.
Under Noomi finns även Thai Wise som syftar till att stärka kvinnor ithaimassagebranchen i
MalmÖ. Under 2O2A har ett långsiktigt samarbetsavtal skrivits med Malmö stad.
Safe Havens är ett annat positivt projekt som under året fått ge juridisk rådgivning till
människor utsattä för människohandel eiler prostitution.
Läs gärna mer och

utförligare beskrivningar öm arbetat iverksamhetsberättelsen!

§ 1Stärnman öppnas
Styrelsen orcjfSrande Ånna

lotta Hirvonen f{yström

hälsar välkomnren och öppnar mötet.

§ 2 Val av mötesfunktionärer och protckolljusterare
a) ordförande och vice ordförande

Anna-Lotta Hirvonen Nyström valdes till motesordförande och Louise Lundberg till vice
mötesordförande"
b) mötessekreterare

sign varje sida:

&{W

/tr+i?{

Hela människan
§lt,AL'\XÖ

Josef Magnusson valdes

till rnötessekreterare

wå personer att jämte ordföranden ,ustera stämmans protokoll
d) rösträknare
c)

Eva-Lotta Larsson och Viktoria Nord6n valdes till justeringspersoner och rösträknare
§ 3 Fastställande av huvudmän samt upprättande av röstlängd över närvarande ombud
Faststdll d es huvud mti nne n till :
- Betaniakyrkan Malmö (EFS)

- Europaporte n

lVl a

lmö pingstförsarn ling

- Stadionkyrka n (Equmeniakyrkan)
- Wesleykyrkan på Limhamn (Equmeniakyrkan)

- Hyllie Park Kyrkan (Evangeliska frikyrkan)
- lmmanuelskyrka n Mal mö ( Evangeliska frikyrka
- Svenska kyrkan, Malmö Pastorat
Foststälides röstlangden till

1-7

n)

ombud:

Betoniakyrkon
Caroline von Röök

Wesleykyrkon
Ulrica Bergquist

Rebecka Olsson
Paul Hanner

Hyllie Park
Eva Olsson

Europoporten
l"/iaria Strindlöv
Monica Jensen
tena Gardebrand

Eva-Lotta Larsson

lmmanuelskyrkon
Aina Ragnarp
Göte Ragnarp

Stadionkyrkon
Elisabeth Lind
lrene Hemström
Ann-SofiE Hemström

Jens Kästner
Svenska kyrkan
Peter Juhlin

Gunilla Hallonsten

§ 4 Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades att stämman är stadgeenligt utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen. lnga övriga frågor inkom.
§ 6 Beslut om styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

signvarjesida:*

&

fut*.(

Hela rnänniskan
MALMÖ

- Vice

mötesordforande leder mötet under punkt 5-9.

- Verksamhetsledare Ellen Samuelsson informerar:

Ger ksrtfattad bakgrund tilt att Hela Människan tagit över ansvaret för NAVa nstä ll n inga rna sa mt sj ukh uspastorstjä nsten.
Ellen berättar vidare gällande ekonomin att en stor del av intäkterna kommer från statliga
medel eller Malmö stad. Hela Människan fick under 2020 ökade anslag vilket ökade

föreningens intäkter. Omsättningen har därmed ökat kraftigt. Årets resultat slutade på ca
88 000 kr plus. Sammanfattningsvis har föreningen en stabil och väl fungerande ekonomi.
Beslut att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020.
§ 7 Beslut med anledning av revisorernas berättelse

Beslut att godkänna revisionsberättelsen.
§ 8 Fastställande av resu[tat- och balansräkning

Beslut att fastställa resultat- och balansräkning.

§

I

Eeslut angående ansvarsfrihet

Beslut att ge styrelsen ansvarcfrihet.
Tack till styrelsen och speciellt tack till de ledamöter som i samband med årsmötet lämnar sitt
styrelse u ppdrag.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
Besi

ut att faststä lla verksamhetspla nen fö r

ko mma nde ve rksa

mhetsperiod.

§ 11 fastställande av budget för kommande verksamhetsperiod
Beslut att fastställa budget för kommande verksamhetsperiod.
§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter
Förslag att styrelsen ska bestå av 11 ledamöter inkl ordförande vilket är detsamma som

föregående år.
Beslut att fastställa antalet styrelseledamöter till 11 st.
§ 13 Val

Valberednings försiag presenteras av Elna Axelsson

sign varje sida:

,§4

'V

fttt^{

Hela människan
tulALfii1()
a) ordförande för ett år

Michael Andersson föreslås som ordforande för det kommande året.
Beslut att välja Michael Andersson till ordförande för Hela Människan under ett års tid

b) övriga styrelseledamöter $ör en tid av två år
Förslag att välja in tre nya styrelseledamöter:
Johan Pernryd, personalchef Erikshjälpen Malmö/Åkarp, medlem i Centrumkyrkan.
lna Nissen, terapeut som bland annat är aktiv i Mind, "självmordslinjen".
Ninni Smedberg, arbetsledande diakon i Pauli församling, har suttit som adjungerande i styrelsen
senaste året.
Beslut att välja Johan Pernryd, lna Nissen och Ninni Smedberg

till styrelsen under en period av

två år.
Oliver Boij och Anna-Lotta Hirvonen Nyström lämnar styrelsen.
c) två revisorer och en ersättare

Mats Gyllenbe16, Carin Gerding samt Krister Hammar föreslås av valberedningen.
Beslut att välja lvlats Gyllenberg, Carin Gerding sarnt Krister Han':n:ar enligt fdrslag.

d) valberedning, minst tre personer
Elna avslutar sitt uppdrag i valberedningen.

Förslag på valberedning är Bengt Cederblad, Mattias Brandes och Eva Btomdell.
Beslut att välja valberedning enligt valberednings förslag.

§ 14 Beslut om tid för nästa årsstämma
Beslut att nästa årsstämma hålls i april 2022. Datum lämnas till styrelsen att besluta om.

§ 15 Övriga frågor
Anna-Lotta Hirvonen tackar Oliver Boij som i samband med årsmötet avslutar sin tid i styrelsen.
Ellen Samuelsson och Elna Axelsson tackar av Anna-Lotta Hirvonen Nyström som avgår som

ordförande.
Även Elna Axelsson som lämnar valberedningen tackas för sina insatser.
§ 16 Mötet avslutas
Anna-Lotta avslutar mötet.

§Bnvariesida:

8\ 6(_ tät/

trz

il,/

[Iela
mänmislqaxa
ruRLtvrö

Anna-Lotta

H

rsson/

n Nyström, mötesordförande

mötessekretera re

Viktoria

re

i

justerare

N

I

\

I
sign varje sida:
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§tela anänruiskan
Konstitue
Nä

ra

nde styrelsemöte 202 L-A4-24

rva ra nde:

Michael Andersson, lna Nissen, Ninni Smedberg, Per [riksson, Andreas Wessman, Johan
Pernryd, Ellen Samuelsson, Per-lnge Andersson, Elisabet Modig, Viktoria Norden & Josef
Magnusson.
§1 Mötets öppnande

Ordförande MichaelAndersson öppnar mötet med bön.
§? Val av mötesordförande och mötessekreterare samt protokolljusterare
Beslut

att välja Michael Andersson till mötesordförande, Josef Magnusson tiil mötessekreterare och
Viktoria Norden till mötesjustera.
§4 Fastställande av dagordning
Beslut

att fastställa dagordningen.
§5 Val av vice ordförande

till och med nästa årsmöte i april2A22

Förslag att inte välja rolier i styrelsen idag utan i stället vid kommande styrelsemöte

diskutera hur styrelsens arbete och roller ska se ut.
Beslut

att inte välja roller i styrelsen enligt ovan förslag.
att val av vice ordförande samt sekreterare bordlägges till nästkommande styrelsemöte.
§6 Val av sekreterare

till och med

nästa årsmöte i april ?022

Se ovan,

§7 Val av firmatecknare
Förslag att

till och med

nästa årsmöte i april 2022

illen §amuelsson 760503-1983, Per-lnge Andersson 54nA2-5958 och Michael

Andersson 700903-4039 väljs som firmatecknare.

Beslut

att välja firmatecknare enligt ovan förslag.
§8 val av adjungerad

till styrelsen till och med nästa årsmöte i april 2022

Beslut

att välja Ellen Samuelsson till adjungerande i styrelsen till nästa årsmöte 2022
§9 Kommande styrelsemöten och arbetsutskottsmöte
Nästa styrelsemöte 25 majoch däreftertorsZ september.

Arbetsutskottsmöte beslutar utskottet

sjä lva

cnt.

§10 Övriga frågor
lnga övriga frågor

§ll

Avslutning

Mötet avslutas

-(
ael

mötesordförande

Viktoria Nord6n, protokolljusterare

(
Magn

m

ötessekreterare

Stadgar för Hela Människan i Malmö
Beslutade vid årsstämman 2016-03-12

§1

ÄNDAMÅL (*)
Hela Människan i Malmö är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en
människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa
intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med
människor i utsatta livssituationer.

§2

ORGANISATION
Den lokala enhetens namn: Hela Människan i Malmö
Organisationsnummer: 802438-1355
Hela Människan är en ekumenisk organisation där kyrkor, samfund och dess
ungdomsorganisationer eller andra kristna organisationer är huvudmän. Dessa beslutar om
och står bakom Hela Människans målsättning och stadgar. Samverkan med lokala enheter sker
och regleras genom särskilda stadgar och samverkansavtal.
Hela Människan i Malmö är en del av Hela Människan vilket regleras genom stadgar och
samverkansavtal.
I bilaga till stadgarna anges vilka parter som utgör huvudmän för Hela Människan i Malmö.

§3

UPPDRAG
Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom:
- Diakonal mobilisering
- Diakonal handling
- Diakonal opinionsbildning

§4

UPPGIFT
Hela Människan i Malmö har sitt verksamhetsområde inom Malmöregionen.
Uppgiften är att utifrån Hela Människans ändamål, stadgar och ingånget samverkansavtal, i
enlighet med § 3 ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till
och förvärrar mänsklig utsatthet. Hela Människan i Malmö vill skapa trygga mötesplatser för
gemenskap, goda samtal och personligt växande, där varje enskild människa möts med kärlek
och respekt.
Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med den lokala enhetens huvudmän, Hela
Människans riksenhet och övriga till Hela Människan anslutna lokala enheter. Arbetet
genomförs också i nära samverkan med andra ideella organisationer och det offentliga
samhället.

§5

SAMVERKANSAVTAL
Den lokala enhetens styrelse tecknar samverkansavtal med Hela Människan efter prövning och
godkännande från riksorganisationens styrelse.
Samverkansavtalet kan avslutas av endera parten om så begärs eller om respektive
verksamhet bryter mot beslutade stadgar, uppenbart skadar motparten eller motarbetar dess
intressen och ändamål.

§6

REPRESENTATION
1. Den lokala enhetens högsta beslutande organ är stämman bestående av ombud valda av
enhetens huvudmän.
2. Den lokala enhetens huvudmän utser tre ombud vardera samt en ersättare.
3. Ledamot av den lokala enhetens styrelse eller anställd inom densamma kan inte utses som
ombud eller ersättare till stämman.

§7

STÄMMA
1. Den lokala enheten håller ordinarie stämma varje år före april månads utgång.
2. Kallelse: Kallelse till stämman sänds till den lokala enhetens huvudmän minst tre månader
före årsstämman. Samtidigt underrättas valda ombud och riksenheten om årsstämman.
3. Handlingar: Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag från
styrelsen, motioner åtföljda av styrelsens yttranden samt förslag till dagordning skickas till
registrerade ombud senast tre veckor före stämman.
4. Motioner: Motion till ordinarie stämma kan väckas av huvudmännen och deras styrelser.
Motion skall vara den lokala enhetens styrelse tillhanda senast två månader före mötet.
5. Närvaro- och yttranderätt: Styrelseledamot äger endast rätt att delta i den lokala enhetens
stämma med yttrande- och förslagsrätt. Representant för Hela Människans riksenhet äger rätt
att delta i stämman med yttrande- och förslagsrätt. Motionsställare har yttranderätt i egen
motion.
6. Beslutsordning: Beslut vid stämman fattas med acklamation eller genom votering. Om
votering begärs skall den ske öppet utom i ärenden som avser personval. Utgången bestäms
genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, där
avgörandet skall ske genom lottning.

§8

EXTRA STÄMMA
Extra stämma kan inkallas om styrelsen så finner nödvändigt eller när en tredjedel av den
lokala enhetens huvudmän hos styrelsen skriftligen så begär. Hela Människans riksstyrelse äger
rätt att sammankalla den lokala enhetens huvudmän om riksstyrelsen får kännedom om
eventuella stadgebrott eller annat som uppenbarligen skadar Hela Människan eller motarbetar
dess intressen och ändamål.

§9

ÄRENDEN FÖR STÄMMAN
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande och vice ordförande
b. Sekreterare
c. Två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
d. Rösträknare

2. Fastställande av vilka som är den lokala enhetens huvudmän samt upprätta en röstlängd
över närvarande ombud.
3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Beslut om styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
6. Beslut med anledning av revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. beslut angående ansvarsfrihet
9. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsperiod
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av styrelsens ledamöter samt eventuella ersättare för en tid av två år
14. Val av två revisorer och en ersättare
15. Val av representanter samt ersättare till beredningsmöte inför Hela Människans stämma
16. Val av valberedning, minst tre personer
17. Behandling av motioner
18. Beslut om tid för enhetens nästa stämma
19. Övriga frågor
20. Stämman avslutas
§ 10 STYRELSE
1. Styrelsen i den lokala enheten består av ordföranden och minst fyra ledamöter. Därutöver
äger styrelsen rätt att adjungera en personalrepresentant.
2. Valbar är den som tillhör någon av den lokala enhetens huvudmän eller någon annan kristen
församling. Anställda inom enheten kan inte väljas till styrelsen.
3. Ledamöterna, ordföranden undantagen, väljs för en tid av två år med halva antalet vart år.
4. Styrelsen konstituerar sig själv, ordföranden undantagen.
5. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att mer än hälften av styrelsens ledamöter
eller tjänstgörande ersättare är närvarande. Ordförande har utslagsröst.
6. Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, på ordförandens
kallelse eller när minst hälften av ledamöterna så begär.
7. Representant för Hela Människans riksenhet äger rätt att delta i styrelsemöte med yttrandeoch förslagsrätt.
§ 11 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen skall:
1. leda verksamheten i samverkan med Hela Människans riksenhet, i enlighet med upprättat
samverkansavtal
2. framlägga ekonomisk redovisning och verksamhetsrapport vid stämman

3. verkställa av stämman fattade beslut
4. ansvara för enheten, dess ekonomi och personal
- fastställa organisationsplan
- anställa föreståndare och övrig personal
- fastställa delegationsordning för ekonomiärenden
- tillse att relevant lagstiftning efterföljs
5. ansvara för att det finns kollektivavtal och anställningsbevis för samtliga anställda
6. besluta i frågor om samverkansavtal
7. fastställa arbetsordning för arbetsgivardelegation, utskott, kommittéer och råd
8. utse representanter i olika samarbetsorgan
9. ansvara för enhetens arkiv
§ 12 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSÅR
1. Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
2. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två av stämman valda revisorer.

§ 13 STADGAR
1. Beslut om ändring av dessa stadgar eller tillägg till dessa stadgar fattas vid den lokala
enhetens stämma efter skriftlig överenskommelse med Hela Människans riksstyrelse.
2. För giltigt beslut erfordras minst två tredjedels majoritet vid en stämma alternativt enkel
majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum.
3. Förslag om stadgeändring skall vara den lokala enhetens styrelse tillhanda senast tre
månader före stämman.
§ 14 SKILJEKLAUSUL
Talan i tvist mellan den lokala enheten och riksenheten får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande
kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom
kostnaderna för en skiljeman man utsett. Ordförandes kostnader, inklusive kostnaderna för
eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
§ 15 UPPLÖSNING
1. Beslut om upplösning av den lokala enheten fattas, efter obligatorisk överläggning med Hela
Människan, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande stämmor, med
minst tre månaders mellanrum.
2. I händelse av upplösning skall den lokala enhetens tillgångar – sedan alla skulder och
förbindelser reglerats – tillfalla Hela Människan för likartad verksamhet, i första hand inom det
geografiska området.

(*) Paragrafen kan inte ändras utan årsstämmobeslut inom Hela Människans riksenhet.

OH#människan
Bilaga till stadgar

Huvudmän för Hela Människan i Malmö utgörs av:

Organisationsnummer:

Svenska kyrkan, Malmö Pastorat

252003-1051

Betania M issionsförening (EFS)

846000-0618

Malmö Pingstförsamling

846003-8956

Stadionkyrkans försa

m

ling (Equmeniakyrka n)

846000-0634

Equmeniakyrkan på Limhamn

846000-8108

Hyllie Park Kyr(an (EFK)

846000-3844
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