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Inskickat av: SIGRUN SIGURDSSON

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 Tigers wrestling
Organisationsnummer
846001-4189
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
250 000
Organisationens postgiro eller bankgiro
514-7020
Organisationens firmatecknare
Sigrun Sigurdsson

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
SIGRUN SIGURDSSON
E-postadress
sigrun.sigurdsson@gmail.com

Mobiltelefon
0705200981

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
0705200981

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
sigrun.sigurdsson@gmail.com

Hemsida
malmotigers.se

Besöksadress
Von rosens väg 42

Postnummer besöksadress
21365

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Möllevångsgatan 29C

Postnummer postadress
214 20

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Sigrun Sigurdsson

Telefonnummer
0705200981

E-post
sigrun.sigurdsson@gmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Hassan Alamiri

Telefonnummer
0705200981

E-post
alamirim146@gmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Sigrun Sigurdsson

Telefonnummer
0705200981

E-postadress
sigrun.sigurdsson@gmail.com
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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

93

Antal kvinnor

6

Antal män

76

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

82

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Malmö Tigers skall verka för att på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt
som socialt och kulturellt. I den utsträckning det är möjligt skall alla som önskar tillåtas delta i föreningens aktiviteter. Föreningens
verksamhet skall byggas på social gemenskap där stor vikt skall läggas på uppträdande med alla människor som föreningens
medlemmar kommer i kontakt med i samband med representation av föreningen.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva tränings-, och tävlingsverksamhet inom idrotten, brottning.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ?Idrottsrörelsens verksamhetsidé?, samt med
särskild målsättning att i ett tidigt skede bereda verksamhetsområdets barn en aktiv och meningsfylld och aktiv fritidssysselsättning.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Projektets målgrupp. Unga mellan 13-24 som bor i socialt utsatta och segregerade områden i Malmö stad, främst Rosengård, och som
är i eller på väg in i riskzonen för kriminalitet och drogmissbruk. Dessa ska främst nås med hjälp av positiva äldre förebilder och
aktiviteter där de ges nya sammanhang att vara i.
Unga som lever i samma områden och i samma risk för att hamna i kriminalitet, missbruk och utanförskap men som kanske har större
problem med detta och som kan behöva extra insatser i form av motiverande samtal och stöd för att kunna komma vidare. Dessa ska
erhålla utbildningar så att de kan dels vända sin livsbana med också så de kan bli positiva förebilder för de yngre ungdomarna.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Vi kommer att starta upp ett nytt verksamhetsområde inom Tigers som skall handla om att upplysa och utbilda unga i
demokratifrågor, jämställdhet, jämlikhet, rasism, alkohol och droger, hälsa m.m . Vi vill ha en 50% tjänst som enbart jobbar med
dessa frågor och utbildar efter träningspassen. utbildningsinsatsen skall utföras ca 2 grr/vecka i 2 grupper under sammanlagt 30 veckor
/år. Den anställde ska planera, utföra utbildningen. Hen ska också vara ute och samverka med andra aktörer i området för att kunna
utöka deltagarantalet i utbildningen. Hen ska även göra uppsök för att dra in ungdomar i föreningslivet. I tjänsten ingår administration.
När utbildningen inte är igång ska hen ha andra aktiviteter ute i området då särskilt på sommartid. Andra arbetsuppgifter blir att
engagera unga i utbildningenstillfällen och göra dem till ambassadörer för bl.a jämställdhetsfrågor.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Syftet är att erbjuda ungdomar en meningsfull och lärorik utbildning med praktiska verktyg som de kan använda sig av senare i livet.
Utbildningen innehåller verktyg som ger dem kunskap och information om hur samhället är uppbyggt och dess funktion.
Utbildningstiden är 5 månader sammanlagt 20 träffar under 20 veckor som leder till en diplomering på ett läger för att bekräfta
ungdomarnas insats och ge dem chansen att kunna vara stolta över sig själva!
Vi vill också ansöka om medel till olika aktiviteter för vår barnverksamhet 6-12 år. Allt för att skapa en gemenskap och möjlighet till
att påverka barnen att fortsätta med idrotten och inte välja en annan bana som leder till missbruk och kriminalitet. Det finns
specificerat i budgeten.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Programmet syftar till att främja ungas demokratiska värderingar genom att etablera en metod för att arbeta förebyggande mot
kriminalitet och utanförskap och genom att med positiva förebilder motverka rekrytering till gäng och stärka unga malmöbors
förtroende för det svenska samhället.
Vi vill också att våra deltagare kunna komma ut i samhället och delta i utvecklingen. De ska fortsätta sträva efter förbättring och
hjälpa andra ungdomar som har det tufft ute i samhället. Ha en god och bättre bild av hur samhället och systemet fungerar, för att
fortsätta utvecklas som individer och sprida vidare kunskapen. Vi vill vara med och bidra till ett mer hållbart ungt Malmö liv, där vi
ser till att ungdomarna får rätt verktyg för att hitta konstruktiva lösningar till deras problem när dem stöter på sådana. Ge ungdomarna
chansen att förstå innebörden av deras liv och utvecklas. Försöka med konkreta exempel engagera sig för utveckling och tro på sig
själva mer. Minst 30 % av de ungdomar som går den vanliga utbildningen ska vilja stanna kvar och bli ledare för andra unga i
verksamheten genom att gå denna ledarutbildning.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Verksamheten ska självklart dokumenteras och utvärderas löpande. Vi ska löpande del utvärdera våra aktiviteter och vårt arbete den
senaste, säg månaden, identifiera saker vi skulle kunna göra annorlunda till nästa gång och implementera detta omgående i vårt
arbetssätt. För att kunna få in bra underlag för dessa möten så ska vi bland annat löpande genomföra enkäter och intervjuer med
ungdomarna som deltar på vår verksamhet för att se hur de upplever verksamheten.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Hela programmet handlat om jämställdhet och jämlikhet.Tigers vill skapa ett aktivt och strukturerat arbete för jämlikhet och mot
diskriminering såväl internt vad det gäller arbetsmiljö som externt när det kommer till exempelvis rekrytering och bemötande. All
personal och tränare kommer att vara utbildade så att de har relevant kompetens kopplat till tillgänglighet och inkluderingsarbete. I
området där vi verkar är det av högsta vikt att vi arbetar strukturerat med dessa frågor.
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.
På bottenplan på Rosengårds sporthall finns tre verksamheter som kommer att samarbeta och skapa ett ungdomsråd som ska verka för
att ge råd och vara en del av inriktningen för alla tre klubbarna. De tre klubbarna är Malmö boxnings klubb, MMA Frontier och
Malmö Tigers. Ungdomarna ska ges möjlighet och handledning för att kunna ta beslut och ge råd. De kommer att få alla information
och vara inblandade i beslut som tas på sporthallen.
Deras resultat kommer att dokumenteras och ges tillbaka till de som är berörda.
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Då Malmö Tigers når en målgrupp som har svårt med tillit till myndigheter och andra institutioner blir Malmö Tigers en brygga för
dessa unga.
Dessa ungdomar har eventuellt ingen kontakt med myndigheter men behöver öka sin kunskap om samhället och sina rättigheter och
skyldigheter.

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

179000

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

20000

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

4876

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
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.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej
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6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberra&#776;ttelse-2020.pdf (77 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultatrapport 2020.pdf (15 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balansrapport2020.pdf (4 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)
Revisionsbera&#776;ttelse.pdf (169 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Budget MO&#776; stad.pdf (31 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan2022.pdf (138 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
A&#778;rsmo&#776;te 2021 underskrivet.pdf (2,46 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
A&#778;rsmo&#776;te 2021 underskrivet.pdf (2,46 MB)
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.pdf (254 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Ja
Ladda upp en kopia på organisationens registreringsbevis från Skatteverket
organisationsnummerbevis.pdf (36 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

7. Övriga upplysningar
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Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Årsmöte och konstituerande möte var samma

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

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

Verksamhetsberättelse 2020
Inledning
Att arbeta i Rosengård är idel utmaningar. Vi får inte glömma att en stor del av Rosengård tillhör de
område som har störst barnfattigdom och detta speglar vår verksamhet i form av obetalda avgifter etc.
Vi har fortfarande problem med att folk inte betalar sina medlemsavgifter. Detta måste vi arbeta vidare
med.
Att få föräldrarna att engagera sig år också en stor utmaning. Vi har arbetat hårt med att få igång en
föräldragrupp och just nu har vi en någorlunda fungerande med ett par föräldrar. Syftet är att
föräldragruppen skall vara en länk mellan föräldrar/barn och styrelsen.
Under året har vi fortsatt att arbeta med att strukturera upp styrelsearbetet och vi fortsätter att med det
arbetet under nästkommande år.
Vi har under året fortsatt vårt samarbete med Jägersro center där vi skulle ha en uppvisning. Ett
uppskattat event och samarbete som vi hoppas fortsätter nästa år.
Träning
Träningen pågår fyra dagar i veckan, måndag, tisdag, onsdag och torsdag
Barn/ungdom ej tävlingsgrupp tränar två dagar i veckan. De som tävlingssatsar kan i princip träna hur
mycket de vill men har sin tid två dagar i vecka. Seniorer har tre dagar i veckan.
Vi har två tränare och en ledare som fortfarande behöver kompetensutvecklas.
Vi har minskat i antal personer som tränar. Detta ska vi se över och analysera under året som kommer.
Vår ena barntränare har försvunnit vilket har gjort att vi har fått rekrytera nya. Nu har vi en bra
barntränare på plats. Corona har gjort att vi har i perioder fått ställa in träningen vilket medför stora
ekonomiska bortfalla och bortfalla av medlemmar.
Idrottsliga resultat
På grund av Corona har få tävlingar hållts under 2020.
Vi hade framgångar under SM och USM där Alexander Bica, Samuel Trellid, Max Scafenort och
Elliot Trellid tog sammanlagt 10 medaljer.
Vid tangenterna 2021-03-31
Sigrun Sigurdsson
Ordförande
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Malmö Tigers Wrestling Team
846001-4189
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Utskrivet 2021-03-31 12:31
Senaste vernr D 10 I 63 K 67

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Budget

14 580,00
9 300,00

14 580,00
9 300,00

0,00
0,00

23 880,00

23 880,00

0,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3620
3621

Träningsavgifter
Träningsavgifter 2021

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3900
3980
3987
3988
3989

Medlemsavgifter
SEB Stiftelser - Bångs Minne
Kommunala bidrag
Sponsorintäkter
Statligt aktivitetsstöd

4
10
42
76
21

700,00
000,00
324,30
673,02
842,14

4
10
42
76
21

700,00
000,00
324,30
673,02
842,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Summa övriga rörelseintäkter

155 539,46

155 539,46

0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

179 419,46

179 419,46

0,00

-4 500,00

-4 500,00

0,00

-4 500,00

-4 500,00

0,00

174 919,46

174 919,46

0,00

-4 876,00
-7 508,00
-1 302,56
-2 200,00
-7 690,00
-975,00
-7 550,00
-10 450,00
-11 210,00
-8 200,00
-2 866,13
-5 009,00

-4 876,00
-7 508,00
-1 302,56
-2 200,00
-7 690,00
-975,00
-7 550,00
-10 450,00
-11 210,00
-8 200,00
-2 866,13
-5 009,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-69 836,69

-69 836,69

0,00

-57 500,00

-57 500,00

0,00

-57 500,00

-57 500,00

0,00

RÖRELSERESULTAT

47 582,77

47 582,77

0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

47 582,77

47 582,77

0,00

-131 836,69

-131 836,69

0,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4511

Inköp av trikåer

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010
5800
5801
5802
6320
6570
6910
6980
6981
6982
6990
6993

Lokalhyra
Resekostnader
Transport
Hotel
Försäkringar
Bankkostnader
Förbundsavgifter
Licensavgifter
Tävlingar
Träningsläger
Övriga externa kostnader
Administrativa kostnader

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7111

Arvode

Summa personalkostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
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Malmö Tigers Wrestling Team
846001-4189
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

8999

Årets resultat

Summa årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT

Utskrivet 2021-03-31 12:31
Senaste vernr D 10 I 63 K 67

Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Budget

-47 582,77

-47 582,77

0,00

-47 582,77

-47 582,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Sida 1(1)

Malmö Tigers Wrestling Team
846001-4189
Räkenskapsår 2020-01-01 2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Utskrivet 2021-03-31 12:35
Senaste vernr D 10 I 63 K 67

Balansrapport ÅRL
Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

-7 098,69

2 901,31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910

Kassa

1930

Företagskonto

5 864,84

5 864,84

54 681,46

60 546,30

Summa kassa och bank

15 864,84

15 864,84

47 582,77

63 447,61

Summa omsättningstillgångar

15 864,84

15 864,84

47 582,77

63 447,61

SUMMA TILLGÅNGAR

15 864,84

15 864,84

47 582,77

63 447,61

-15 864,84

-15 864,84

-47 582,77

-63 447,61

Summa eget kapital

-15 864,84

-15 864,84

-47 582,77

-63 447,61

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-15 864,84

-15 864,84

-47 582,77

-63 447,61

0,00

0,00

0,00

0,00

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2060

Eget kapital i ideella föreningar,
stiftelser och registrerade trossamfund

BERÄKNAT RESULTAT

Utgifter

Inkomster

Lön 25%
Lön 25%
Adninistration 25%
Hyra
Telefoni/it
Marknadsföring
Fika m.m
Läger
Material till utbildningsprogram
Föreläsare
Licenser
Försäkring

-150000
-150000
-150000
-5000
-12000
-6000
-6000
-40000
-6000
-35000
-30000
-5000

Summa

-595000

Organisationsbidrag
Bidrag m.m
Inkomster Träning

400 000
120000
75000

595 000

Verksamhetsplan 2022
BAKGRUND
Malmö Tigers Wrestling Team är en brottarklubb i Malmö som bedrivit verksamhet i
Rosengård sedan 70-talet. Föreningen bedriver sin verksamhet i ett område med
integrationsproblem och har alltid jobbar med att integrera unga förmågor främst på
Rosengård. En stor del av vår ideella verksamhet handlar lika mycket om sociala åtagande
som idrottsliga, och ibland även fostrande aktiviteter.
Merparten av föreningens medlemmar har utländsk härkomst vill föreningen ta ett stort
socialt ansvar och betonar vikten av en meningsfylld fritid. I stadsdelen finns Herrgården
som har Sveriges högsta barnfattigdom och de barnen behöver träffa andra individer från
mer socialt anpassade områden för att hitta ett hopp för framtiden.
Det är vår bedömning att risken för ungdomar att hamna i kriminalitet och brottsalstrande
miljöer är större här än på många andra ställen. Ungdomar måste ha en aktiv och
meningsfylld fritidssysselsättning för att inte utsättas för risken att hamna i gängbildning.
Föreningens verksamhet är byggd på social gemenskap och gott kamratskap där alla ska
känna sig välkomna oavsett bakgrund. Alla är skyldiga att visa respekt och uppvisa ett gott
uppförande mot lagkamrater, tränare, motståndare, domare, ledare och alla andra vi
kommer i kontakt med i samband med representation av Malmö Tigers. Det är alla
medlemmars ansvar att det råder en god och öppen stämning i föreningen och att all form
av mobbning skall stävjas. Malmö Tigers tar starkt avstånd från dopning, kriminalitet, våld
och droger.
AKTIVITETER M.M
Malmö Tigers har stärkt sin organisation och har möjlighet att ta emot fler ungdomar. Vi vill
därför, i form av ett flertalet insatser och med information rikta oss till de som idag är helt
inaktiva. Fritidsgårdar och gym som är naturliga samlingspunkter för många ungdomar läggs
ner och vi vill axla den rollen och göra vår klubb till deras nya naturliga samlingspunkt.
Vi i styrelsen/föreningen har ett stort nätverk inom det sociala i Malmö och kommer att via
olika kanaler försöka hitta föräldrar och unga.
Vi vill marknadsföra föreningslivet som en förebyggande faktor. Vi vill nå föräldrar via
biblioteket, olika aktörer såsom, sfi, folkhögskola etc. Med andra ord kommer vi att finnas
där de unga finns.
Malmö Tigers skall verka för att erbjuda sina medlemmar en aktiv och meningsfylld idrottslig
sysselsättning. Vår målgrupp är främst barn och unga mellan 6-18 år.
Klubben lever ständigt på gränsen då många inte har råd att betala avgifter eller råd att
betala för utflykter etc. Därför vill vi söka hjälp för att ALLA barnen ska kunna delta. Vi ska

Sigrun Sigurdsson
Malmö Tigers Wrestling
Sigrun.sigurdsson@gmail.com

Rosengårds sporthall
Mobil: 0705-200981

arbeta för att alla ska kunna följa med och ha roligt i naturen. Vi ska upptäcka den
tillsammans och visa barnen hur man umgås med naturen och andra. Detta vill vi ha som ett
återkommande läger varje år. Vi vill hyra en stuga för ca 30 barn och vara där över en helg.
Ledare och tränare följer med och kommer att hålla i olika aktiviteter. Olika aktiviteter
såsom gemensam träning, gemensam grillning, lekar och samarbetsövningar för att barnen
ska umgås över gränserna. Barnen skall tillsammans med ledarna laga mat och även vara
delaktiga i planeringen av dagarna.
Vi vill ha en återkommande tävling som ska vara till för barnen och skall vara förankrad i
Rosengård. Denna skall ske en gång/år och ska heta typ”Tigers cup”. Barnen ska vara
delaktiga i att ta fram namnet. Vi vill synas och skapa nåt för barnen. ”Tigers cup” ska bli lika
stor som andra tävlingar typ Dana cup, Björnstad m.fl.
På Rosengårds sporthall finns tre klubbar som sysslar med kampsport. Under 2021-2022
finns det planer på att vi ska skapa en paraplyförening där alla tre klubbarna ska ingå, Malmö
boxning, Frontier MMA och Tigers. På det sättet kan vi komma upp i medlemsantal och få en
konsulent på halvtid. Tanken är gemensamma aktiviteter, läger, hitta gemensamma
bidrag/projekt m.m för att skapa en större gemenskap på sporthallen och Rosengård.
Under åren ska vi tillsammans med de andra klubbarna skapa en trygg plast för våra unga
tjejer. Vi bör få in fler tjejer i våra verksamheter.
Under 2022 ska ett utbildningsprogram tas fram för våra ledare/unga så att vi
implementerar en sund värdegrund djupt i organisation. Det kan handla om jämställdhet,
jämlikhet, tecken på våldbejakande extremism, det svåra samtalet, droger, alkohol och tobak
m.m

Malmö 2021-03-31
Sigrun Sigurdsson med styrelsen
Ordförande Malmö Tigers Wrestling

Sigrun Sigurdsson
Malmö Tigers Wrestling
Sigrun.sigurdsson@gmail.com

Rosengårds sporthall
Mobil: 0705-200981

Stadgar – Malmö Tigers Wrestling Team
Dessa stadgar är gällande för den ideella idrottsföreningen, Malmö Tigers Wrestling Team i Malmö , Bildad 1996.
Stadgarna är fastställda vid årsmötet och föreningens bildande 1996, samt genomgångna och reviderade vid årsmötet
2003.
Vår verksamhetsidé
Malmö Tigers skall verka för att på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och
kulturellt. I den utsträckning det är möjligt skall alla som önskar tillåtas delta i föreningens aktiviteter. Föreningens verksamhet skall byggas på
social gemenskap där stor vikt skall läggas på uppträdande med alla människor som föreningens medlemmar kommer i kontakt med i samband
med representation av föreningen.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
•

den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

•

alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet

•

den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar

•

de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet

•

den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§

Ändamål

Föreningen skall bedriva tränings-, och tävlingsverksamhet inom idrotten, brottning.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild
målsättning att i ett tidigt skede bereda verksamhetsområdets barn en aktiv och meningsfylld och aktiv fritidssysselsättning.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
2§

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3§

Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i Svenska brottningsförbundet och därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), samt skånska brottningsförbundet
och är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av
dessa organ begärda uppgifter.
4§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5§

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda
personer.
6§

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.
7§

Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande
årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om
tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.
8§

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
9§

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den
upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar,
skall omedelbart tillställas vederbörande SF.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 §

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från
dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
Samtliga medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och policy.
11 §

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
12 §

Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de

omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för
överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s
stadgar.

13 §

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
•

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•

har rätt till information om föreningens angelägenheter,

•

skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,
bestämmelser och beslut.

•

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen,

•

skall betala medlemsavgift senast den siste december innan kommande verksamhetsår samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

14 §

Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller
för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller
uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får
medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
15 §

Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas samtliga medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner
med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
16 §

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna in motion att behandlas av årsmötet.
Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över
förslaget.
17 §

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
18 §

Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
19 §

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara
antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur
dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
20 §

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av
styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
21 §

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande dagordning hållas, behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesfunktionärer.
-

Ordförande

-

Sekreterare

3. Val av justerare tillika rösträknare, (2st)
4. Godkännande av dagordning.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Kassarapport/Revisionsberättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
9. Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan, behandling av budget.
10. Val av styrelse , representanter samt valberedning.
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Motioner.
13. Firmatecknare.
14. Övrigt.
15. Mötets avslutande.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
22 §

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan

framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen
begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom
samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.
VALBEREDNINGEN
23 §

Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
REVISORER
24 §

Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
25 §

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 3 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i
dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Han får utses till befattning inom styrelsen.
26 §

Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
•

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•

verkställa av årsmötet fattade beslut,

•

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•

ansvara för och förvalta föreningens medel,

•

tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

•

förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens
stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens

ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på
sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
•

förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

•

föra protokoll över styrelsens sammanträden,

•

se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

•

se till att fattade beslut har verkställts,

•

om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
handlingar,

•

årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören
•

föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
beslutade avgifter till föreningen,

•

se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

•

svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
bok över föreningens räkenskaper,

•

årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

•

utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

•

se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

•

i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

•

föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
priser införs,

•

se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst
hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll
inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening
skall antecknas till protokollet.
28 §

Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild
medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
TVIST
29 §

Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven
i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten
svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell
sekreterare, delas lika mellan parterna.
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