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Inskickat av: LARS-ERIK ANTIN

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
KFUM KIOSK
Organisationsnummer
802445-3147
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
75000
Organisationens postgiro eller bankgiro
391-3100
Organisationens firmatecknare
Lars Antin

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
LARS-ERIK ANTIN
E-postadress
antinlars@hotmail.com

Mobiltelefon
+46730985053

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
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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
0730985053

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
lars.antin@kfumkiosk.se

Hemsida
www.kfumkiosk.se

Besöksadress
Betaniaplan 4

Postnummer besöksadress
21155

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Betaniaplan 4

Postnummer postadress
21155

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Lars Antin

Telefonnummer
0730985053

E-post
lars.antin@kfumkiosk.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Lotta Karlsson

Telefonnummer
0462602501

E-post
ann-charlotte.karlsson19@malmo.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Lars Antin

Telefonnummer
0730985053

E-postadress
lars.antin@kfumkiosk.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

446

Antal kvinnor

282

Antal män

164

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

446

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Sysselsätta barn och ungdomar både fysiskt och psykiskt. Få barn och ungdomar delaktiga som idag står utanför föreningslivet eller
annan organiserad verksamhet samt att besöka äldre människor som behöver en social kontakt och fysisk rörelse.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Våra målgrupper är barn mellan 9 -12 år, funktionsnedsatta ungdomar och andra 9 - 65 år. Kvinnor och barn i skyddat boende. Barn i
utsatta miljöer med risk för destruktivt liv.
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.
KIOSK är troligtvis den enda förening i Europa och världen som jobbar på detta sättet. Vi jobbar till 90 % på dagtid för att kunna nå
så många som möjligt. Vi samarbetar med skolor och andra aktörer. Vi har 13 grupper fast varje vecka och alltid minst en timme per
grupp. Klasserna består förutom "vanliga " så har vi barn/ungdomar med funktionshinder på Lindängens Särskola. Vi jobbar med
Tornets SU som är en grupp barn i åldrarna 9 -12 år som av olika anledningar inte kan gå i en vanlig klass. Vi jobbar med LSS boende
på lördagar med träning i olika former. Vi har en heltidsanställd för detta. Vi hyr kontorslokal för administration, vi hyr lokaler av
andra föreningar som t.e.x Fightzone där vi tar dit olika grupper för träning och Atleticum för samma insatser. Kostnaderna varierar
men hyran för vårt kontor är 6000/månad.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Våra övningar bygger på att öka deras självkänsla, få verktyg så att de själva kan påverka större delar av sin framtid, bättre kondition,
samhällskommunikation som är ett av de viktigaste instrumenten för integration i samhället. Detta gäller alla grupper,de är eller på
väg in i utanförskap, de är svåra att nå och enligt våra erfarenheter är de flesta bara tillgängliga på dagtid. Detta gynnar dem på olika
sätt beroende på grupp men för att nämna några så vimlar det inte av möjligheter för barn/ungdomar med funktionshinder eller barn
som lever i skyddat boende, barn som har föräldrar som inte kan svenska o.s.v. Vi arbetar för att detta ska leda dem vidare till en
positiv framtid. Våra övningar innehåller många samarbetsövningar som ökar deras empatiförmåga, förbättrar deras sätt att prata med
varandra och att de alltid tänker på vilka konsekvenser deras agerande får och då med tonvikt på positiva.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
KIOSK jobbar alltid med långsiktiga mål vilket är en av anledningarna att vi jobbar mycket med barn innan puberteten för att kunna
påverka så mycket som möjligt och ge dem verktyg och värderingar för framtiden. Kunskap ger individen alltid ökad självkänsla om
än på olika nivåer men att någon få insikten om att " jag kan " eller få ett par berömmande ord för sina insatser tycker vi gynnar dem i
framtiden. Våra samarbetsövningar är också något de tar med sig, utbildningen i kost och hälsa, samhällskunskapen som egentligen
skulle komma via föräldrarna men som inte gör det alltid kommer från oss. Lära sig att agera i grupp, kunna/våga ha en åsikt m.m
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Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi har under åren fått vårt arbete utvärderat av Malmö Universitet och Linneuniversitetet i form av 2 böcker och över 20
vetenskapliga artiklar varav några publicerats utomlands
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
KIOSK bildades för snart 18 år sedan just p.g.a att vi inte tyckte att föreningslivet var jämställt, vi tyckte inte heller att det var särskilt
jämlikt och ända sedan dess har vi jobbat med grupper och individer som annars hade haft mycket liten chans att få vara med. Vi
jobbar också mycket med utbildning under våra aktiviteter med dessa frågor och trycker mycket på värderingar både på individnivå
och för grupper. Vi har riktat in oss extra mycket på tjejer och barn/ungdomar med någon form av nedsatt funktion.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Frekvensen som vi har med de flesta grupperna är 3 ggr gympasal och den 4 : e i deras klassrum eller liknande. I båda fallen finns det
både tid och utrymme för både diskussioner och ömsesidig information vilket är mycket uppskattat. I dessa tider med pandemin har
KIOSK fungerat som informationskälla till barnen just för de har frågat så mycket om den och tycker inte att de fått den information
som de vill ha. Detta ska man ta med sig in i framtiden att barn/ungdomar också vill bli informerade och de har inte samma källor som
man haft traditionellt utan söker information på nätet. De tycker att det är bra och tryggt att ha en vuxen att fråga och diskutera med
och som finns där kontinuerligt.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Eftersom många barn i vår stad saknar vuxna förebilder, står utanför av olika anledningar, få bekräftelse och någon som intresserar sig
för hur de mår så finns det bara KIOSK som fyller den funktionen. Vi är också ofta en länk för barnen/ungdomarna till vidare
aktiviteter eller till något annat som de känner kan hjälpa dem till ett bra framtida liv.

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

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

753517

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

51102

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

78000

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

1

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

473112

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.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Kommunstyrelsen 75000
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
verksamhetsberättelse 2020.pdf (202 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd resultaträkning för 2020
KIOSK resultat 2020 pdf jonas.pdf (69 KB)
resultat 2020 pdf.pdf (214 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Fastställd balansräkning för 2020
balans 2020 pdf.pdf (432 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)
IMG_20210revisionsberättelse 2021.pdf (468 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
preliminär budget 2022.pdf (14 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
preliminär verksamhetsplan 2022.pdf (267 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
styrelsemöte 1 2021.pdf (569 KB)
styrelseprotokoll del 2 2021.pdf (272 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande möte 2021.pdf (223 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.
KIOSK STADGAR 2021.pdf (1,16 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
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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Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Betaniaplan 4
21155 Malmö
0738 192499

Orgnr 802445-3147
Bankgiro 391-3100

Verksamhetsberåttelse för KFUM KIOSK 2020

KIOSKhadeunder2020 samaöete med Österportskolan, Lindeborgsskolan, Lindängens
Särskol4 Tomets SU, Burlövs Kommun och SvedalaKommun.

Vi

hade 6 klasser på Österportskolan,4 klasser på Lindeborgsskolan, 1 klass på
Lindängen särskola, 1 klass med Tomets SU, 1 grupp tjejer i Burlöv och 1 grupp
Efterskola iBara som tyvärr fick läggas på is på grund av Pandemin.
Samarbetet med Statarmuseet fortsatte och vi fick iväg 10 grupper med barn på dessautflykter.
Det blev sammalagt lite mer än 125 bam i olika åldrar som deltog.

Lindeborgsskolan tillkom med 4 klasser underhöstterrninen och det samaÖetet kommer att fortsätta

Vi erhöll stipendium från

Sten K Johnsons Sitftelse

Lars Antin och Tommy Karlsson

KFUMKIOSK

Resultaträkning KFUM KIOSK 2020 period 1 – 4
Ingående saldo

Intäkter
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3010

2553

Lönebidrag
Fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden Malmö Stad
Medlemsavgifter
Skåneidrotten
Burlövs kommun
Stipendier och fonder

Summa

753517

Kostnader
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010

Löner
Sociala Avgifter
Hyror
Försäkringar
Tele, data kommunikation
Bensin, drift
Representation
Material
Parkering
Bankavgifter

Projekt
5010
5011

Statarmuseet
SU

Summa

Resultat 2020

211252
98610
75000
50000
51102
30000
20000
215000

360000
113112
78000
31848
34219
18791
7425
6750
6317
3313

45000
10000
714775

38742
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R*visisrsberättelse
firUM Kiosk {8024t15-3r471
Jag har granskat årsbckslutet och bckföringen samt styrelsens förvaltning för år 2020-01-CI1-2S20-1231 i KFUM Kiosk {802445-31,47}" Det är styrelsen scm har ansvaret for räkenskapshandlingarna och

förvaltningen. Mitt ansvär är att uttala mig orn årsbakslutet ach förvaltningen på grundval av min
revislon.
Revisionen har utförts i *nlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat oeh
genomfrrt revisionen för att i rirnlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga
fel. En revision innefattar ått granska ett urvål av underlagen för beloBp qch annan information i
räkenskapshandllngarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna cch styrelsens
tilläi"npning av dern samt att bedöma den samlade inforrnationen i årsbokslutet" Jag har granskat
våsentliga heslut, åtgärder cch förhållanden i klubben för att kunna bedöma om styrelsen e ller någon
s§retseledamat har Nrandlat i strid rned klubber"rs stadgar eller årsmötesbeslut" Jag anser att min
reyision ger mig rimlig grund fär mina uttalanden nedan.

tillstyrker att årsrnötet fastställer resultaträkningen sch balansräkningen for föreningen oeh
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag

Malmö mars 2021

Förtr*e*devald reviscr

Betaniaplan 4
21155 Malmö
0738 192499

Orgnr 802445-3147
Bankgiro 391-3100

Preliminär budget KFUM KIOSK 2022
Intäkter :
Lönebidrag arbetesförmedling
Fritidsförvaltningen
Socialnämnden( denna ansökan )
Medlemsavgifter
Burlövs Kommun
Skåneidrotten
Stipendier och fonder

230964 kr
90848 kr
75000 kr
51102 kr
20000 kr
30000 kr
130000 kr
--------------627914 kr

Kostnader :
Löner
Sociala avgifter
Hyror
Försäkringar
Bensin/drift
Representation
Material/ frukt
Parkering
Bankavgifter

360000 kr
113112 kr
78000 kr
32848 kr
19791 kr
7500 kr
6850 kr
6500 kr
3313 kr
-------------------627914 kr

:FlosK:

Bct:rniaplan -l
2 I I 55 Malmri
0738 I 9?499

Preliminär verksamhetsplan KFUM
vi

Orgnr g02445_3llj
[Jankginr 391_3 100

KIosK

2022

kommer att fortsätta vårt samarbete med Österportskoian,
Lindeborgsskolan,

Tomets sU, Lindängens särskola, Burrövs Kommun
och svedala Kommun.

vi

kommer att aktivt försöka få in fler grupper med
särskilda behov och någon

form av funkt ionsned sättning.
Fortsätta vårt arbete med LSS boenden i Malmö

vi

kommer att fortsättavårt samarbete med Malmö
Universitet

Fortsätta våra samarbete med stadsmissionen,
Tomets SU och söka
samarbete med fler föreningar.

Vi kommer att fortsätta vårt påverkansjobb för järnlikhet

och jämställdhet

Foftsättajobba för att ohälsan ska minska
Fortsätta påverka beslutsfattare och politiker om
Fn:s Bamkonvention som
man inte foljer enligt oss i KFUM KIOSK.

Vi kommer också att fortsätta

vara öppna för nya grupper och aktiviteter riktade.

Fortsätta arbeta for att alla bam ska kunna vara
med i en förening

Arbeta föratt utanförskapet ska minska
Arbeta mot mobbning i alla former och sammanhang
Arbetaför att förbättra kommunikationen i samhäilet
Få bam engagerade

för att kunna påverka sitt eget liv och framtid
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Orgnr 802445-3147
Bankgiro 391-3100

Betaniaplan 4
21155 Malmö
0738 192499

Protokoll
Fört vid KFUM KIOSK:s årsmöte den29 Mars 202t
N ärvarande : Lar s Antin, T ommy Karls son, Lotta Karlss on, Adam

Antin o ch

Michael Prahl.
§ 1 Mötets Öppnande
I"ars Antin forklarade årsmötet öppnat
§2

Val av ordftirando och sekreterarefor årsmötet
Beslutades attvälja Lars Antintill ordforande och Lotta Karlssontill sekreterare

§3 Val av Justeringspersoner
Beslutades att välja Iars Antin och Adam Antin
§

till

Justeringspersoner

4 Faststiillande av dagordning

Beslutades att inte göra nägratillägg till dagordningen
§

5

Mötets behöriga utslysande
Konstaterades att mötet var behörigt utlyst

§6 Redovisniug av Verksamhet och Förvalmiugsberättelse
Rubricerade handlingar foredrogs och konstaterades vara korrekta
Beslutades att godkiinnaoch frstståilla rubriceradehandlingari foreliggande

Form
§7 Föredragande av resultat och balansråikning

Resultat och balansriikningen godkändes
§8

§

Föredraping av revisionsberåttelse
Revisionsbenittelsenhar blivit behandla{ godkiindoch lagd till handlingarna

fiir styrelsm

forvaltning
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet fiir det gångna årets verksamhet

9 Ansvars frihet

ffi r året s

§

l0 Fastställandeav årsavgift
Beslutades att inte höja årsavgiften utanbibehålla den på 85 kronorpermedlem

§

I

lYal

av ordforande på 1 år
B es lutades att ut s e Lars Antin

till ordforande

p å ett

år

§

12

Val av I ledamot påett år
Beslutades att välja Lottå Karlsson till ledamot på ett år

§

13

Valav revisorpå ett år
Beslutades att välja Michael Prahl

§ 14

till revisor på ett är

Firmatecknare
Beslutades att vä§a I,ars Antin I I 52 12W 437 8 och
Lotta Karlsson 19640321-4320 varfor sig till firmatecknare

§ 15 Övrigafrågor
Konstaterades attirga övriga frågor fanns attavhandla fiir årsrnötet

§ I 6.Ordforande tackade deltagarna och avslutade årsmötet

Vid Protokollet

Justeras

il

D

.#-dflb.u
AdamAntin

Betaniaplan 4
21155 Malmö
0738 192499

Orgnr 802445-3147
Bankgiro 391-3100

Protokoll fiirt vid konstituerande möte fiir KFUM KIOSK denZg Mars ZAZI
Närvarande : Lars Antin, AdamAntin och LottaKarlsson

1

.

Mötet öppnades av ordförande Lars Antin. Beslöts att utse Lotta Karlsson att justera
dagens protokoll.

2. Konstituerande av styrelsen

:

Lars Antin ordförande
LottaKarlsson Kassör
AdamAntin sekreterare
3.Firmatecknare:
Beslöts att 195212A9-4378 Lars Antin och
L96403214320 LottaKarlsson är firmatecknare för KFUM KIOSK var för sig.
4. Nästastyrelsemöte beslöts attägarum den3I Augusti
5. Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet

Mötesordförande

Justerare

