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Inskickat av: IRÉN HORVATNE

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
Malmö Romska Idecenter
Organisationsnummer
802460-3295
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
140 000
Organisationens postgiro eller bankgiro
793-7451
Organisationens firmatecknare
Iren Horvatne

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
IRÉN HORVATNE
E-postadress
iren.horvatne@malmo.se

Mobiltelefon
0768674549

Notifieringar
E-post

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

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

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

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0768-674549

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
Malmo.romska.idecenter@gmail.com

Hemsida
www.mric.se

Besöksadress
Studiefrämjandet, Ystadsvägen 53 A

Postnummer besöksadress
21444

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Gymnasistgatan 5 C

Postnummer postadress
215 51

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Iren Horvatne

Telefonnummer
0768674549

E-post
iren.horvatne@malmo.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Iren Rafael

Telefonnummer
0790-158061

E-post
ina0607@freemail.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Iren Horvatne

Telefonnummer
0768-674549

E-postadress
iren.horvatne@malmo.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

102

Antal kvinnor

55

Antal män

47

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

102

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Malmö Romska Idécenter (MRIC) är en ideell förening som arbetar för att underlätta romers integration i det svenska samhället.
Föreningen vill också vårda den romska kulturen, språket och traditionerna samt motarbeta alla former av diskriminering. Föreningen
är öppen för alla, och är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens ändamål är att integrera romer i det svenska samhället men samtidigt behålla den romska kulturen, språkets tradition. I
föreningens mål ingår även att sprida kunskap om den romska kultur, traditioner, språket bland majoritetsbefolkningen. Den skall
även hjälpa folk med skolverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Målgruppen barn och ungdomar mellan 6-18 år samt barnens föräldrar. Vi räknar mellan 20-25 medlemmar som ska följa med
kontinuerligt, samt det kan visa som ska följa med någon gång, men aktiviteter är öppen för alla medlemmar.
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.
Föreningen vill att romer ska bli delaktiga i samhällets kulturella liv. Samtidigt vill vi att barnen ska
behålla och kunna jämföra olika kulturyttringar med sin romska kultur. Efter varje besök ska vi ha en
sammankomst där vi ska prata, reflektera och skriva om den aktivitet som vi har varit var på, samt
jämföra den med den romska kulturen.Vi vill t ex besöka Stadsbiblioteket i
Malmö, Malmö Museum, Tekniska Museet, Garaget (allmän mötesplats för alla åldrar, drivs av Malmö
kommun), Ystads djurpark. Andra kulturella aktiviteter kan vara att t ex gå på teater med barnen
(gärna med föräldrar också) samt på bioföreställningar, opera, konserter samt konstutställningar.
Vi ska ha även sagostunder på romani på Malmö Stadsbibliotek och Lindängens bibliotek med olika dialekter.
Vi ska ha aktiviteter två gånger per månad. Romska barn får möjlighet att besöka och bli
delaktiv i svenska majoritessamhällets kulturella aktiviteter. Alla dessa aktiviteter ska genomföra 2 modersmålslärare.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Det är inte vanligt bland romska föräldrar att ta med sina barn på kulturella aktiviteter. Det beror
dels på att man inte har kunskap om vad som finns tillgängligt, dels att många har dålig
ekonomi. Därför vill föreningen ge barnen möjlighet till sådana upplevelser.
Sagostunder på romani är mycket viktiga för barnen för deras språkutveckling.
Vi vill ge romska barn stöd och förutsättningar för att kunna ha kvar sitt modersmål samt att
utveckla romani språket. Romani är ett språk som är i farozonen för att dö ut. Därför är det
viktigt att vi ska hjälpa barnen och kommande generationer att behålla och vidareutveckla
språket, samtidigt som vi gerger dem möjlighet att få ökad kunskap om sin kultur och sina
traditioner. På så sätt stärker vi deras självförtroende och de blir stolta över sina rötter,
samtidigt som romska barn ska ta del av majoritetssamhällets kultur

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
På långsikt ska projekten hjälpa barnen att vara delaktiga i majoritetssamhällets kulturella aktiviteter och känna till olika kulturella
institutioner. Utan vårt projekt barnen ska inte besöka dessa kulturella institutioner. Barnen måste känna att de är en del av den
svenska samhället. I framtiden kan de till och med kan arbeta på dessa institutioner och kanske väcker vi även intresse för att barnen
ska bli intresserade att arbeta i dessa kulturella instituioner. Det är viktigt att känna till det som finns i samhället runt om sig. Dessa
barn kanske aldrig har varit i ett museum eller konsthall. Genom detta projekt ger vi de både den svenska kulturen och den romska
kulturen. Barnen kan känna till både kulturer.
Sagostunden är mycket viktigt för barnen att de ska kunna behålla och utveckla sitt språk. Det är viktigt att vi ska hjälpa barnen och
kommande generationer att behålla och vidare utveckla språket, samtidigt som vi ger dem möjlighet att få ökad kunskap om sin kultur
och sina traditioner. På så sätt stärker vi deras självförtroende och de blir stolta över sina rötter,
samtidigt som romska barn ska ta del av majoritetssamhällets kultur.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi ska ha enkäter på början av projekten angående vilka kulturella instituioner de känner till och i vilka var de på besök innan
projekten. Vi ska ha även möjlighet att alla ska skriva till vilka platser de önskar att kunna besöka, samt vad är deras förväntningar
från projekten. Även av projektens slut ska vi ha en enkät med liknande svar möjlighet som det var på början, men även att de ska
skriva på slutat hur projekten har uppflylt deras förväntningar.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Medlemmarna får inflytande att välja vilka kulturella institutioner ska vi besöka. Projektet är
öppet även för och icke medlemmar. Alla som är intresserade att delta i kulturella aktiviteter och
stödja de romska barnens och ungdomars deltagande i svensk och romsk kulturellt liv. Vi tänkte ha information på vår hemsida och på
socialamedier angående de kulturella besöket som vi tänkte genomföra. Vi tänker ha lika många pojkar/killar som flickor/tjejer i
projekt.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Barn och unga kan påverka vår verksamhet genom att de ska ge förslag till vilka kulturella institutioner, aktiviteter ska vi genomföra.
Det är mycket viktigt med deras synpunkter. Vi ska ha återkoppling efter varje besök som vi genomför. Även innan besöket tänker vi
förberedda och diskutera med barnen och ungdomarna samt även efter besöket tänker vi att de ska få möjlighet att skriva ner först sina
synpunkter, upplevelse. Sedan ska vi diskutera om det. Vi ska ha även efter varje besök möjlighet att barnen och ungdomarna ska säga
till vad som var bra, mindre bra eller vad som skulle ha varit annorlunda med besöket.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Projekten är ett komplement till Malmö stads insatser eftersom det finns inte något motsvarande aktiviteter för romska barn och
ungdomar. Föreningen samlar, stödjer, utbildar, socialiserar romska barn och ungdomar. Den här gruppen är tänkt för romska barn
och ungdomar som inte har förutsättningarna att genomföra kulturella aktiviteter med sina föräldrar eller att se annat än sitt egna
närområde.

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

329418

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

2300 fick kontant

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

0

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

4

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

182134

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
Institutionen för språk och folkminne 175 000kr, Skolverket 62 037kr, Erhållna bidrag och ersättning för personal 69 265kr
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Fritidsnämnd 18 216kr,
Malmö socialaresurs 4700kr,
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 FÖR 2020.pdf (82 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
2020Resultatrapport MRI.pdf (36 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
2020Balansrapport MRI.pdf (36 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)
Revisonsberättels om 2020 MRIC.pdf (76 KB)
2020 Revisorsintyg Redovisning Skolverket.pdf (315 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
PRELIMINÄR BUDGETPLAN 2022.pdf (21 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
2022 PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR .pdf (74 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
MRIC Årsmötesprotokollet 2021.pdf (1,25 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
2021 konstituerande .pdf (263 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 MRIC NY.pdf (66 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
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Vi samarbetar med Studiefrämjandet därför kostar oss inte lokaler.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020

Föreningens ändamål, är enligt stadgarna, är att integrera romer i det svenska samhället, men
samtidigt behålla den romska kulturen, språket och traditionen. I föreningens mål ingår även att
sprida kunskap om den romska kulturen bland majoritetsbefolkningen.

Sedan hösten 2012 bedriver MRIC läxstöd en gång per vecka för i första hand romska barn och
ungdomar i förskole- till gymnasieåldern. Då föreningen har tillgång till modersmålslärare i
romani bedrivs läxstödet både på svenska och romani.
Vi har också en gång per vecka revilatisering med det romska språket.
Föreningen vill att medlemmarna ska ha möjligheter att påverka föreningsaktiviteterna.

Läxstödet var en gång per vecka med föräldraverksamhet.
Alla barn hade också en förälder med. Föräldrarna deltog i läxstödet för att i sin tur fick
metoder och verktyg för att själva hjälpa sina barn. Det är ett viktigt grund för framtiden att
föräldrarna ska förstå vikten av utbildning för sina barn. Det är också betydelsefullt för
barnens vidare skolgång och för deras framtida roll som samhällsmedborgare.

Revitalisering med det romska språket fortsatte en gång per vecka. Revitalisering med lärandes
syfte är:
Syftet var att ge romska barnstöd och förutsättningar för att kunna ha kvar sitt modersmål samt
att utveckla. Romani är ett språk som är i farozonen för att dö ut. Därför är det viktigt att vi ska
hjälpa barnen och kommande generationer att behålla och vidareutveckla språket, samtidigt
som vi ger dem möjlighet att få ökad kunskap om sin kultur och sina traditioner. På så sätt
stärker vi deras självförtroende och de blir stolta över sina rötter.

I Malmö Romska Idécenters mål ingår att samarbetet med andra föreningar ska utvidgas. Även
samarbetet med Studiefrämjandet fortsatte.
Hälsofrämjande insatser för kvinnor. Genom föreläsningar fick kvinnorna bättre insikt om sin
egen hälsa.

Under terminsstarten och resten av året var IT-ansvarig som har ansvarat att kontakta och
informera alla medlemmar. För att föreningsverksamheten kunde fungera det var viktigt ett gott

samarbete mellan styrelse och föreningsmedlemmar. Även gruppansvariga behövde ha ett gott
samarbete med varandra.

Föreningen har fått problem med lokalen från mars på grund av covid 19. Studiefrämjandet har
stängt sina lokaler och fick inte ta emot föreningar i sina lokaler. Vi har ordnat läxhjälpen och
revitaliseringen genom att de två modersmålslärare har delat på barnen och hade aktiviteter i
sina hem. På grund av att aktiviteterna var hemma kunde inte tas emot på engång alla barn.

Verksamhetsberättelse för Malmö Romska Idecenter 2020
Föreningens ändamål, är enligt stadgarna, är att integrera romer i det svenska
samhället, men samtidigt behålla den romska kulturen, språket och traditionen. I
föreningens mål ingår även att sprida kunskap om den romska kulturen bland
majoritetsbefolkningen.
Sedan hösten 2012 bedriver MRIC läxstöd en gång per vecka för i första hand romska
barn och ungdomar i förskole- till gymnasieåldern. Då föreningen har tillgång till
modersmålslärare i romani bedrivs läxstödet både på svenska och romani.
År 2018 föreningen fortsatte med läxstöd, och med revitaliseringen i romani för barnen
en gång per vecka.

2020

Januari
13:e måndag Rådgivning på Lindängenscentrum (fortlöpande varje måndag och fredag)
13:e måndag möte inför planering Studiefrämjandet
15:e onsdag läxstöd (fortlöpande)
16:e torsdag Revitalisering med romska språket (fortlöpande)
17:e Rådgivning på Lindängenscentrum (fortlöpande varje måndag och fredag)
18:e Stadsbibliotek – Sagostund
22:a Läxstöd
22:a Styrelsemöte
23:e Revitalisering med romska språket
23:e Styrelsemöte
24:e Oxie bibliotek
27:e Kvinnoprojekt
29:e Läxhjälp
30:e Revitalisering med romska språket

Februari
4:e Lindängen bibliotek
5:e Läxhjälp
6:e Revitalisering med romska språket
8:e Sagostund Stadsbiblioteket

10:e Kvinnoprojekt
12:e Läxhjälp
13:e Revitalisering
15:e ÅRSMÖTE
18:e Möte med AF
24:e Kvinnoprojekt
27:e Möte med Studiefrämjandet Claudia R
28:e Möte med Svenska kyrka

Mars
Läxstöd (varje onsdag)
Revitalisering (varje torsdag)
Rådgivning på Lindängenscentrum (fortlöpande varje måndag och fredag)
4:e Läxhjälp
4:e Styrelsemöte
16.e Möte med biblioteket
18:e Läxhjälp
19: Revitalisering
20:e Möte med Svenska kyrkan
25:e Styrelsemöte
STUDIEFRÄMJANDETV TAR INTE EMOT BESÖKARE PÅ GRUND AV COVID 19

April
Läxstöd (varje onsdag) hemma hos modersmålslärare
Revitalisering (varje torsdag) hemma hos modersmålslärare
Inställde Rådgivning på Lindängenscentrum (fortlöpande varje måndag och fredag)
1:a Påsk pyssel – hemma
4:e INSTÄLLD Sagostund Stadsbibliotek
8:e INSTÄLLD Romernas Nationaldag – Folketspark
29:e INSTÄLLD STYRLESMÖTE
Maj
Läxstöd (varje onsdag) hemma hos modersmålslärare
Revitalisering (varje torsdag) hemma hos modersmålslärare
ALLA ANDRA AKTIVITETER INSTÄLLDA PÅ GRUND AV COVID 19

Juni
Läxstöd (varje onsdag) hemma hos modersmålslärare
Revitalisering (varje torsdag) hemma hos modersmålslärare
ALLA ANDRA AKTIVITETER INSTÄLLDA PÅ GRUND AV COVID 19

Juli
7:e Vanås
14:e Glimmingehus
17:e Utflykt Helsingborg Rosengard

Augusti
Barnaktiviteter
26:e Terminstart för läxhjälp hemma hos modersmålslärare
26:e Styrelsemöte
27:e Revitalisering hemma hos modersmålslärare

September
Läxstöd (varje onsdag) hemma hos modersmålslärare
Revitalisering (varje torsdag) hemma hos modersmålslärare
2:a Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
3:e Revitalisering hemma hos modersmålslärare
11:e Möte med Studiefrämjandet – Claudia R
16: Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
17:e Revitalisering hemma hos modersmålslärare

Oktober
Läxstöd (varje onsdag) hemma hos modersmålslärare
Revitalisering (varje torsdag) hemma hos modersmålslärare
1:a Möte med revisor
7:e Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
7:e Styrelsemöte
8:e Revitalisering hemma hos modersmålslärare
14:e Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
15:e Sagostund Lindängen

November
Läxstöd (varje onsdag) hemma hos modersmålslärare
Revitalisering (varje torsdag) hemma hos modersmålslärare
4:e Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
5:e Språkseminarium Ungdomscentralen - Digitalt
11:e Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
12:e Revitalisering hemma hos modersmålslärare
18:e Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
19:e Revitalisering hemma hos modersmålslärare
25:e Läxhjälp hemma hos modersmålslärare
26:e Möte med Kulturrådet - Digitalt

December
Läxstöd (varje onsdag) hemma hos modersmålslärare
Revitalisering (varje torsdag) hemma hos modersmålslärare
2:a Telefonmöte med Studiefrämjandet
3:e Revitalisering hemma hos modersmålslärare
4:e Möte med Språkrådet - Digitalt
9:e St.Nikolaus hemma hos modersmålslärare
13:e Lucia firande hemma hos modersmålslärare
16:e Julpyssel, Julfest hemma hos modersmålslärare

Malmö Romska idécentret
802460-3295

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr:

1(2)
21-05-18
07:58
A96

Perioden

Ackumulerat

Övriga rörelseintäkter
3900
Medlemsavgifter
3910
Malmö Stads Sociala Resurs
3920
Malmö Stad Fritidsförvaltning
3930
Skolverket
3988
Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3989
Övriga bidrag
S:a Övriga rörelseintäkter

200,00
4 700,00
18 216,00
62 037,00
69 265,00
175 000,00
329 418,00

200,00
4 700,00
18 216,00
62 037,00
69 265,00
175 000,00
329 418,00

S:a Rörelseintäkter mm

329 418,00

329 418,00

329 418,00

329 418,00

Övriga externa kostnader
5410
Förbrukningsinventarier
5460
Förbrukningsmaterial
5611
Drivmedel fordon
5800
Förtäring
5810
Resor
5820
Lekaktiviteter
5830
Kulturella aktiviteter
6110
Kontorsmateriel
6212
Mobiltelefoni
6250
Postbefordran
6420
Ers revisor
6530
Redovisningstjänster
6570
Bankkostnader
6991
Övr avdragsg kostn
S:a Övriga externa kostnader

-4 395,00
-4 086,32
-22 478,59
-27 351,18
-1 269,40
-960,00
-17 184,79
-663,00
-55 205,00
-139,00
-8 750,00
-15 172,00
-1 225,00
-4 700,00
-163 579,28

-4 395,00
-4 086,32
-22 478,59
-27 351,18
-1 269,40
-960,00
-17 184,79
-663,00
-55 205,00
-139,00
-8 750,00
-15 172,00
-1 225,00
-4 700,00
-163 579,28

Personalkostnader
7010
Löner
7090
Föränd sem löndeskuld
7510
Arbetsgivaravgifter 31,42%
7519
Soc Avg semesterlön
7600
Fora
S:a Personalkostnader

-124 000,00
-9 120,00
-38 958,00
-2 865,00
-7 191,00
-182 134,00

-124 000,00
-9 120,00
-38 958,00
-2 865,00
-7 191,00
-182 134,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-345 713,28

-345 713,28

Rörelseresultat före avskrivningar

-16 295,28

-16 295,28

Rörelseresultat efter avskrivningar

-16 295,28

-16 295,28

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-16 295,28

-16 295,28

Räntekostnader och liknande resultatposter
8423
Räntekostnader för skatter och avgifter
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-47,00
-47,00

-47,00
-47,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

-47,00

-47,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-16 342,28

-16 342,28

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-16 342,28

-16 342,28

Resultat före skatt

-16 342,28

-16 342,28

Rörelsens intäkter mm

Bruttovinst
Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella investeringar

Malmö Romska idécentret

Sida:

Resultatrapport

802460-3295

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Beräknat resultat
8999

Redovisat resultat

Senaste vernr:

2(2)
21-05-18
07:58
A96

Perioden

Ackumulerat

-16 342,28

-16 342,28

16 342,28

16 342,28

Malmö Romska idécentret

Sida:

Balansrapport

802460-3295

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr:

1(1)
21-05-18
07:58
A96

Ing balans

Period

Utg balans

33 261,00
0,00
321,00
4 803,00
38 385,00

-33 261,00
4 100,00
-146,00
1 521,00
-27 786,00

0,00
4 100,00
175,00
6 324,00
10 599,00

-36 703,32
34 093,85
-2 609,47

36 940,32
15 092,32
52 032,64

237,00
49 186,17
49 423,17

35 775,53

24 246,64

60 022,17

35 775,53

24 246,64

60 022,17

0,00
0,00
-114 145,08
102 567,55
-11 577,53

-11 577,53
-38 910,92
130 487,36
-102 567,55
-22 568,64

-11 577,53
-38 910,92
16 342,28
0,00
-34 146,17

Kortfristiga skulder
2710
Personalskatt
2750
Utmätning i lön m.m.,
2920
Upplupna semlöner
2940
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
2941
Beräknade upplupna sociala avgifter
S:a Kortfristiga skulder

-7 770,00
-4 803,00
0,00
-11 625,00
0,00
-24 198,00

3 670,00
-1 218,00
-9 120,00
7 855,00
-2 865,00
-1 678,00

-4 100,00
-6 021,00
-9 120,00
-3 770,00
-2 865,00
-25 876,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-35 775,53

-24 246,64

-60 022,17

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1511
Fordran AF
1610
Förskott
1630
SKV
1631
Avräkning KFM
S:a Fordringar
Kassa och bank
1910
Kassa
1930
Företagskonto 8214-9 924 040 662-0
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
2015
2019
2091
S:a Eget kapital

Eget kapital
Egna in- och utbetalningar
Redovisat resultat
Balanserad vinst eller förlust

BERÄKNAT RESULTAT***

Revisionsberattelse

Till arsmotet for Malmo Romska !decenter
Jag har granskat arsredovisning och bokforingen samt styrelsens arbete i Malmo Romska
!decenter for rakenskapsaret 2020-01-01 -2020-12-31.
Arsredovisning har upprattats i enlighet med arsredovisning och ger rattvisande bild av
foreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstryker
att arsmotet faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen, srunt beviljas
styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Malmo 15/1-2021

Sara Andersen
Av foreningens valde revisor

PRELIMINÄR BUDGETPLAN 2022

BERÄKNADE BIDRAG

(KR)

REVITALISERING FÖR HÖSTTERMIN TILL VÅRTERMIN 2021 FRÅN INSTITUTION
FÖR SPRÅK OCK FOLKMINNE (BEVILJAD) VÅRTERMIN
MEDLEMSAVGIFT

87500
2500

KULTURRÅDET FÖR LÄSNING (BEVILJAT)VÅRTERMIN

70 000

ORGANISATIONSBIDRAG INOM SOCIALT OMRÅDET
FRÅN MALMÖ STAD (EJ BEVILJAD)

140 000

SKOLVERKET LÄXSTÖD (EJ BEVILJAD)

100 000

INKOMST (BIDRAG)

ANDRA KOSTNADER
ANSTÄLLDAS FÖRSÄKRING (preliminär)

10 000

LÖNEKOSTNADER

190000

MATERIAL KOSTNADER

40 000

MELLANMÅL

40 000

TRANSPORT

40 000

REVISOR, ADMINISTRATION

20 000

KULTURELLA AKTIVITETER

50000

OFÖRUTSEDDA KOSTNADER (vi har inte egen lokal därför måste vi räkna in)

TOTALA KOSTNADER

400 000 KR

10000

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022

Föreningens ändamål, är enligt stadgarna, är att integrera romer i det svenska samhället, men
samtidigt behålla den romska kulturen, språket och traditionen. I föreningens mål ingår även att
sprida kunskap om den romska kulturen bland majoritetsbefolkningen.

Sedan hösten 2012 bedriver MRIC läxstöd en gång per vecka för i första hand romska barn och
ungdomar i förskole- till gymnasieåldern. Då föreningen har tillgång till modersmålslärare i
romani bedrivs läxstödet både på svenska och romani.
Vi har också en gång per vecka Revilatisering med det romska språket.

Projekt och idéer kommer ofta upp löpande under året, och detta är därför endast en preliminär
plan för föreningens övergripande verksamhetsplan.
Föreningen vill att medlemmarna ska ha möjligheter att påverka föreningsaktiviteterna.

Läxstödet ska fortsätta en gång per vecka med föräldraverksamhet. Frivilliga är välkommen i
föreningen att ge stöd och hjälp till barnen.
Alla barn har också en förälder med. Föräldrarna deltar i läxstödet för att i sin tur få metoder
och verktyg för att själva hjälpa sina barn. Det är ett viktigt grund för framtiden att föräldrarna
ska förstå vikten av utbildning för sina barn. Det är också betydelsefullt för barnens vidare
skolgång och för deras framtida roll som samhällsmedborgare.

Revitalisering med det romska språket ska också fortsätta en gång per vecka. Revitalisering
med lärandes syfte är: Syftet är att ge romska barn stöd och förutsättningar för att kunna ha kvar
sitt modersmål samt att utveckla. Romani är ett språk som är i farozonen för att dö ut. Därför är
det viktigt att vi ska hjälpa barnen och kommande generationer att behålla och vidareutveckla
språket, samtidigt som vi ger dem möjlighet att få ökad kunskap om sin kultur och sina
traditioner. På så sätt stärker vi deras självförtroende och de blir stolta över sina rötter. Vi ska
ha extra fokus på läsning.

Föreningen har planerat att besöka olika kulturella organisationer och ha kulturella aktiviteter
med barnen under året 2022. Det är viktigt att föreningsmedlemmar ska delta i

majoritetssamhällets aktiviteter därför räknar vi in även en stor del av våra aktiviteter ska bli
kulturella aktiviteter genom besök på olika muséer, opera, teater …..

I Malmö Romska Idécenters mål ingår att samarbetet med andra föreningar ska utvidgas. Även
samarbetet med Studiefrämjandet ska fortsätta. Vi ska samarbeta med Lindängens bibliotek och
Stadsbibliotek.

Under terminsstarten och resten av året är IT-ansvarig som har ansvar att kontakta och
informera alla medlemmar. För att föreningsverksamheten ska fungera det är viktigt ett gott
samarbete mellan styrelse och föreningsmedlemmar.
Det är viktigt att all information som gäller Malmö Romska Idécenter kommer ut på föreningens
hemsida samt i fall behöver kontakten ska nås genom sms eller telefonsamtal. Hemsidan ska
bli uppdaterat kontinuerligt.
Kontinuitet är viktigt därför uppmanar vi IT-ansvarig att jobba fram en stil som genomgående
används i hela verksamheten.

Vi ska dokumentera alla aktiviteter.

Stadgar
Malmö Romska Idécenter
§ 1. Föreningens namn.
Föreningens namn ska vara Malmö Romska Idécenter.
§ 2. Föreningens ändamål.
Föreningens ändamål är att integrera romer i det svenska samhället men samtidigt behålla den
romska kulturen, språkets tradition. I föreningens mål ingår även att sprida kunskap om den
romska kultur, traditioner, språket bland majoritetsbefolkningen. Den skall även hjälpa folk
med skolverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
§ 3. Föreningens säte.
Föreningen har sitt säte i Malmö.
§ 4. Medlemskap.
Medlemsavgift tas ut i form av en avgift per person eller per familj. Avgiftens storlek bestäms
på Årsmötet. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga
bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna
används för att täcka kostnaderna i verksamheten.
Medlemmar äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han/hon inte heller ansvarar för
föreningens skulder.
Ansökan om medlemskap eller utträde ställs till föreningens styrelse.
§. 5. Föreningens organisation
Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. De som väljs till styrelsen skall vara medlemmar i
Malmö Romska Idécenter. Styrelsen skall bestå av fem personer samt två styrelsesuppleanter.
Styrelseledamöterna väljs för två år. De skall hålla minst två protokollförda styrelsemöte per
år samt kalla till årsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare, samt förste och andre suppleant. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dessa
ledamöter är närvarande.
Det åligger styrelsen att verka för föreningens ändamål, att verkställa föreningens fattade
beslut, att ta ansvar om föreningens ekonomi och bokföring och verkställa övriga åligganden
enligt dessa stadgar.
Firmatecknare utses inom styrelsen. Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i
nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är tagna med enkel majoritet enligt
styrelseprotokoll, samt att det går att följa transaktionerna.

§. 6. Årsmöte
Årsmöte hålls en gång om året, senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Ärende som ej
upptagits på kallelsen må ej göras till beslut. Vid röstning om något så har var medlem över
16 år en röst. Stadgeändringar är giltiga efter beslut av två på varandra följande årsmöten,
varav minst ett är ordinarie. Kallelse till föreningsstämma ska ske genom skriftligt till
samtliga medlemmar. Den skall utfärdas tidigast fyra veckor före mötet och senast två veckor
före mötet.
§. 7. Motioner
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast fyra veckor före årsmötet.
§. 8. Revisorer
Vid ordinarie årsmöte väljs minst en, högst två interna revisorer. Redovisning granskas av de
interna revisorerna samt en extern revisor inför årsmötet
Styrelsearvode utgår ej.
§. 9. Valberedning
Vid årsmötet väljs valberedning inför nästa ordinarie årsmöte.
§ 10 Beslut togs om ansvarsfrihet för styrelsen.
§.11. Stadgeändring
För ändring av föreningsstadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten. Vid det
andra årsmötet krävs minst 2/3 majoritet för stadgeändring. Stadgeändringen skall vara
annonserad på årsmöteskallelse.
§. 12. Extra stämma
Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det, eller om det begärs av en revisor
eller av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse utfärdas senast en vecka före
extra stämma. Endast det ärende som kallelsen anger skall behandlas.

§ 13 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen
fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet

ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter
beslutet.

§. 14. Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande årsmöte,
varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

