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Inskickat av: KARIN SELLBERG

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
Rädda Barnens Lokalförening i Malmö
Organisationsnummer
802514-8282
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
250 000
Organisationens postgiro eller bankgiro
467-1913
Organisationens firmatecknare
Karin Sellberg

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
KARIN SELLBERG
E-postadress
ordf.lf.malmo@medlem.rb.se

Mobiltelefon
0732470707

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
0732470707

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
lf.malmo@medlem.rb.se

Hemsida
har ej

Besöksadress
Ledebursgatan 5

Postnummer besöksadress
21155

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Ledebursgatan 5

Postnummer postadress
21155

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Karin Sellberg

Telefonnummer
0732470707

E-post
ordf.lf.malmo@medlem.rb.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Karolina Möller

Telefonnummer
073-441 28 85

E-post
KarroMoller@hotmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Karin Sellberg

Telefonnummer
0732470707

E-postadress
ordf.lf.malmo@medlem.rb.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

1331

Antal kvinnor

838

Antal män

473

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

1331

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Rädda Barnens värdegrund utgår från FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barns rättigheter.
Vårt fokus är på barn som upplever våld , barn i migration och barn i socioekonomiskt utsatthet.
Lokalföreningens uppgift är att i enlighet med stadgarna och den av riksmötet fastställda verksamhetsinriktningen:
Arbeta för barns rättigheter på lokal nivå
Informera om barns villkor, skapa opinion kring och aktivt arbeta för barns rättigheter inom ramen för Rädda Barnens arbete
Företräda Rädda Barnen på lokal och kommunal nivå
Samla in medel till Rädda Barnens arbete
Rekrytera medlemmar och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap
Erbjuda ett aktivt och meningsfullt engagemang för människor som inte är medlemmar men som vill engagera sig i Rädda Barnens
verksamhet
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Rädda Barnens lokalförening i Malmö har bedrivit verksamhet för nyanlända barn i osäkra boendemiljöer, barn i hemlöshet och barn
som upplevt våld i flera år. Bidraget ska användas både till barn som lever med sina föräldrar eller oftast bara en förälder i hemlöshet
och till barn som tillsammans med sina föräldrar är nyanlända.
I det första fallet kan barnet byta bostad ofta och det uppstår en rotlöshet som gör det svårt att delta i regelbundna aktiviteter i närheten
av det tillfälliga boendet. Rädda Barnens rapport En plats att kalla hemma vittnar om att barn ofta känner sig bortglömda och
maktlösa i situationer som varken de eller deras föräldrar har kontroll över. I andra fallet kan det vara svårt att på egen hand ta sig till
aktiviteter som inte ligger i direkt anknytning till boendet.
I båda fallen är boendemiljön inte anpassad till barn.
Rädda Barnens lokalförening i Malmö bedriver också verksamhet för barn som upplevt våld i hemmet.
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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.
Rädda barnen lokalförening söker bidrag för att ge barn som tillhör ovanstående målgrupper en meningsfull fritid.
Våra aktiviteter består av:
Utveckling av nätverk och samarbete för en meningsfull fritid
Syftet med nätverk och samarbete är att engagera lokala aktörer för att inkludera barn i deras ord. aktiviteter och garantera projektets
hållbarhet.
Psykosocialt stöd- Teamup
Psykosociala aktiviteter med barn och barnvänliga platser för barn i tillfälliga boendemiljöer har bedrivits genom Vandrarens
glädjegrupp sedan 2016 och görs på Mosippan och modulbostäderna på Kirseberg sedan 2019.
Resurser:En projektledare anställd på deltid säkerställer rutiner och metoder för att arbeta med psykosocial stöd,organisera aktiviteter,
rekrytera volontärer, kontakta samarbetspartners, utvärdera aktiviteterna.
Att lägga det på det ideella uppdraget är inte möjligt.Kostnader är lönekostnader för projektledaren, transport, utrustnings och material
kostnader, deltagar- eller medlemsavgifter

Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Genom att erbjuda och visa de barn som tillhör målgrupperna olika typer av meningsfulla aktiviteter som de kan få prova på under
trygga förhållanden strävar vi efter att ge dem en god bild av vad som kan vara en bra fritid och att barnen upplever ett ökat
välmående och framtidstro Aktiviteterna ska även bidra till att stärka barns motståndskraft i en påfrestande situation där barnen
befinner sig i. Genom nätverket får barn möjligheter till kontakter med andra vuxna än föräldrar och lärare och kan även få utveckla
eventuellt dolda talanger och intresse.
Våra mål för dessa målgrupper kan sammanfattas i:
Barn utsatta för våld
Barn som utsatts för våld i hemmet har fått ökad kunskap om sina rättigheter och har i högre utsträckning fått sina rättigheter
tillgodosedda. Detta med särskilt fokus på rätten till vård, stöd och behandling samt rätten till en trygg boendesituation och en
meningsfull fritid.
Barn i socioekonomisk utsatthet
Barn och unga i utsatta situationer upplever att de har en mer meningsfull fritid, har tillgång till organiserade fritidsaktiviteter och har
en förbättrad hälsa
Barn i migration
Barn och deras familjer upplever ett ökat psykosocialt mående och har fått viktiga behov tillgodosedda.
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Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Rädda Barnen bidrar genom sitt arbete till att barnen på lång sikt mår bättre. Syftet med barnvänliga platser är bland annat att öka
barnens psykosociala hälsa, minska barnens stress, öka barnens förmåga att hantera sin situation och bygga upp motståndskraft samt
lära barnen hur de kan hålla sig trygga, hur de kan söka hjälp vid behov samt lära dem om sina rättigheter.
Det kan också förhoppningsvis ge dem en möjlighet att stå emot att dras in i farliga men lockande alternativ till erbjudna
fritidssysselsättningar.
Psykosocialt stöd i form av Teamup är en insats på lång sikt.
Psykosociala aktiviteter ska leda till:
En känsla av normalitet och struktur: TeamUp tillhandahåller struktur för barn för att ge dem en känsla av normalitet, trygghet och
stabilitet. Ett sätt att göra detta på är att erbjuda veckovisa aktiviteter på en fast dag, vid en fast tid med samma ledare.
En känsla av känslomässig stabilitet: Under sessionerna blir barn sedda, de hörs och stöttas av vuxna och kamrater på ett positivt sätt.
Att delta i rörelsebaserade aktiviteter tillåter barn att bearbeta sina känslor genom kroppen. TeamUp-aktiviteterna erbjuder roliga
energifyllda aktiviteter som frigör stress och spänningar i kroppen.
Socialisering hos barnen: Möjligheten till socialisering är en viktig skyddsfaktor för barn. Under TeamUp-aktiviteter träffar barn
andra barn i samma åldrar och kan bygga vänskaper inom en trygg miljö. De lär sig leka ihop, lita på varandra och connecta med
varandra.

Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Rädda barnen använder metoden MEAL för att utvärdera verksamheter. MEAL består av olika komponenter: Uppföljning,
utvärdering, ansvar och lärande. Lokalföreningen har även en femstegsmetod som är en del av verksamhetsutvecklingsprocessen VUP
där femte fasen har fokus på att bygga och dela kunskap, utvärdera arbetet och göra smarta val för framtiden.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Rädda Barnen ska vara en trygg och säker organisation för alla barn. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering,
kränkningar, våld och utnyttjande av barn. För att säkerställa att vi är en trygg organisation har Rädda Barnen en policy som heter
Tryggare tillsammans. Denna måste alla volontärer och alla anställda skriva under och de måste även genomföra utbildningen
Tryggare tillsammans. Om någon anställd eller volontär misstänker att en kollega eller verksamhet bryter mot policyn måste den
rapportera det till ansvarig person.
Rädda Barnens arbete utgår från barnkonventionen och målet att förverkliga barns rättigheter. Barn kan ha olika tillgång till sina
rättigheter utifrån exempelvis kön och bakgrund. Normer kan också sätta ramar som inkluderar vissa men exkluderar och begränsar
andra. Normer och föreställningar kring t ex flickor och pojkars förväntade roller kan påverka hur de förväntas delta i aktiviteter och
behöver därför utmanas. Aktiviteterna som Rädda Barnen bedriver ska vara tillgängliga för alla barn.
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.
Vid möte med barn har vi enkla metoder för att få in deras röster genom till exempel feedback lådan där barnen kan skriva vad de
tycker om aktiviteterna men även andra tankar som kan uppstå och om de önskar något till kommande träffar mm. De är helt
anonyma. Feedbacklådan öppnas av personalen varje vecka och alla lappar dokumenterades och det görs åtgärder utifrån dem samt
återkoppling till barnen.
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Rädda barnen har tre målgrupper: våldsutsatta barn, barn i migration och socioekonomiskt utsatta barn.
Dessa målgrupper faller ofta mellan stolarna när det gäller insatser och får inte stöd eller inte sina rättigheter tillgodosedda.
I detta glapp är Rädda barnens insatser värdefulla vilket LFs arbete under flera år har visat.
Barn i hemlöshet på akuta boende känner sig bortglömda och maktlösa (rädda barnens rapport En plats att kalla hemma).
Rapporten visar att barnen i hemlöshet får det svårt med kontinuitet i skola och fritidsaktiviteter då de ofta flyttar och får långa
resvägar. Detta gäller också möjligheten att träffa kompisar och bygga relationer i unga år.
Barn på boenden för nyanlända har en mer fast tillvaro men svårt få kontakt med samhället utanför boendet då både de och deras
föräldrar är ovilliga att låta dem lämna det trygga området. Detta gör att deras möjlighet att integreras i det samhälle de kommit till
minskas.
Från Rädda Barnens erfarenheter är dessa boenden ofta inte planerade ur ett barnperspektiv.
Barnen mår också bra av att träffa vuxna som engagerar sig frivilligt i Rädda Barnen. De kan skapa relationer med vuxna som de
annars aldrig träffat.
Genom att våra aktiviteter ofta involverar även föräldrarna kan detta underlätta en integration för både barn och föräldrar i samhället.
Rädda Barnens LF är engagerad i CTC arbetet i Malmö stad vilket ger oss en insikt om var vi tillsammans med andra aktörer kan göra
skillnad för utsatta barn.

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

788173

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

56438

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

1440

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0

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.
Nej
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Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsbera&#776;ttelse 2020 .pdf (6,46 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultatrapport-1.pdf (17 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balansrapport-1.pdf (15 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)
a&#778;rsbokslut 2020-underskrivet.pdf (308 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Ra&#776;dda barnens LF Prel budget 2022 .pdf (73 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Ra&#776;dda barnens LF Prel verksamhetsplan2022 .pdf (117 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
7. A&#778;rsmo&#776;te Ra&#776;dda barnen LF Malmo&#776; 2020.pdf (378 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
2. Konstituerande Protokoll 2021.03.03.pdf (230 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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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.
Styrdokument_stadgar_2018_radda_barnen (1).pdf (3,18 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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via https://min.ebox.nu

Signering Årsmöte
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Verksamhetsberattelse RB LF Malmo-KJ.pdf
Storlek: 3319498 byte
Hashvärde SHA256:
b406b237a9da27ef99c73af2202839f1a90d44a72c2a9f9d11d6372fac0d5bfd
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Rädda Barnens Lokalförening Malmö
802514-8282

2020-01-01
2020-12-31

Resultatrapport

200101
201231

190101
191231

56 438,00
0,00
56 438,00

7,16

60 019,00
8 300,00
68 319,00

14,14

85,86

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3100 Medlemsandelar
3220 Bidrag från andra föreningar
Summa försäljning
Övriga rörelseintäkter
3985 Erhållna statliga bidrag
3989 Övriga erhållna bidrag
3993 Erhållna donationer och gåvor
Summa övriga rörelseintäkter

648 580,00
83 000,00
155,00
731 735,00

92,84

404 911,36
10 000,00
0,00
414 911,36

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

788 173,00

100,00

483 230,36

100,00

-1 425,74
0,00
-28 953,00
0,00
-538 730,00
0,00
0,00
-4 479,66
-573 588,40

-72,77

0,00
-2 526,81
-8 296,69
-2 187,26
-410 297,00
-1 880,00
-1 505,02
-34 597,94
-461 290,72

-95,46

214 584,60

27,23

21 939,64

4,54

-1 111,00
-1 188,00
-1 200,00
-915,00
-4 414,00

-0,56

-1 990,00
0,00
-1 133,00
-900,00
-4 023,00

-0,83

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-578 002,40

-73,33

-465 313,72

-96,29

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

210 170,60

26,67

17 916,64

3,71

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

210 170,60

26,67

17 916,64

3,71

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

210 170,60

26,67

17 916,64

3,71

8999 Årets resultat

210 170,60

-26,67

17 916,64

-3,71

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4000 Mosippan
4010 Vandraren
4030 Pusselbiten
4050 Läxhjälp
4060 R6
4100 Övriga verksamheter
4110 Styrelsearbete
4450 Övriga kostnader för verksamheten
Summa material och varor
BRUTTOVINST
Övriga kostnader
5010 Lokalhyra
5420 Programvaror
6310 Företagsförsäkringar
6570 Bankkostnader
Summa övriga kostnader
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Rädda Barnens Lokalförening Malmö
802514-8282

Balansrapport

2020-01-01
2020-12-31
IB 200101

Förändring

UB 201231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1680 Andra kortfristiga fordringar
1930 Företagskonto/checkkonto/affä
rskonto
1940 Övriga bankkonton
1950 Sparmedel
Summa omsättningstillgångar

0,00

220,00

220,00

113 668,50
2 803,00
465 231,64
581 703,14

100,00

211 235,60
-150,00
-915,00
210 390,60

0,00

324 904,10
2 653,00
464 316,64
792 093,74

100,00

SUMMA TILLGÅNGAR

581 703,14

100,00

210 390,60

0,00

792 093,74

100,00

-564 006,50
-17 916,64
-581 923,14

100,04

-17 916,94
-192 253,66
-210 170,60

-0,04

-581 923,44
-210 170,30
-792 093,74

100,00

220,00
220,00

-0,04

-220,00
-220,00

0,04

0,00
0,00

0,00

-581 703,14

100,00

-210 390,60

0,00

-792 093,74

100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2010 Eget kapital, delägare 1
2099 Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2990 Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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Prel budget 2022 Rädda barnen Malmö LF
Resultat
Verksamhets intäkter

Medlemsintäkter

+

40000

+
+
+
Bidrag från distrik o/e
Riksförbundet

+

30000

Andra bidrag

+

250000
50000

Andra bidrag
+
Summa verksamhetsintäkter

=
+

370000
330000

Summa ändamålskostnader
Summa kostnader för administration
och rekrytering

-

40000

Summa verksamhetskostnader

-

370000

Verksamhetsresultat

=
-

0

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i
Malmö
Inför verksamhetsåret 2022 har Lokalföreningen gjort följande prel iminöra
planering vad gäller genomförandet av pågående verksamheter.
VÅR VERKSAMHET
•

Vår vision är att ha ett Malmö som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet
och lika värde och rätt till delaktighet dvs ett Malmö som följer barnkonventionens
grundprinciper

•

Hela vår verksamhet bidrar till att skapa förbättringar för barn i migration, barn i
socioekonomiskt utsatta områden och barn som utsatts för och/eller bevittnat våld.

VÅRA PÅGÅENDE VERKSAMHETER
Pusselbiten

Det övergripande syftet med projekt Pusselbiten är att skapa stärkande aktiviteter i trygg och
harmonisk miljö för barn som utsatts för och/eller bevittnat våld. Aktiviteterna genomförs
tillsammans med barnens vårdnadshavare. Insatserna bidrar till Rädda Barnens verksamhetsinriktning
att minska våld mot barn och verkar i den anda som uttrycks i barnkonventionens artikel 31 om rätt
till lek, vila och fritid.
Volontärgruppen inom Pusselbiten utökas under 2021 för att möta behoven i en breddad
verksamhet. Från hösten 2021 och under 2022 kommer vi nämligen att, utöver de digitala och fysiska
träffar vi nu genomför, arbeta uppsökande där det är påkallat av målgruppens skyddsbehov. Detta
kommer att medföra ett kontinuerligt och intensifierat behov av fortbildning och handledning av
volontärerna.
Vi ser också fram emot att som tidigare kunna genomföra utflykter med familjerna till intressanta
platser, som museer, teatrar osv – och även ut i naturen.
Vi arbetar i fortlöpande samråd med personal hos våra samarbetspartners och med vår mentor och
handläggare på Rädda barnens regionkontor.
Meningsfull fritid för barn i skolåldern.
Sedan 2018 har Rädda Barnen erbjudit verksamheter för barnfamiljer på tillfälliga bostadsområden
“Mosippan” och “Kirseberg IP”. Barnfamiljer som bor på dessa områden befinner sig
hemlöshet/bostadslöshet eller är nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringstiden.
Problematiken kring bostadslöshet gör att många av dessa barn och deras familjer saknar aktiviteter
under fritiden, och barnen har inte möjlighet att göra sitt skolarbete pga trångboddhet. Rädda
Barnens lokalförening genomför olika verksamheter för att tillgodose barnens rätt till en meningsfull
fritid. Här samarbetar vi med ett antal olika samarbetspartners som kan bidra med specialaktiviteter
som barnen annars aldrig kommit i kontakt med. Vi kommer även att rikta våra insatser till föräldrar i
familjen genom språkträning.

För att hålla samman denna verksamhet, rekrytera volontärer och föra diskussioner med
samarbetspartners har vi under 2021 anställt en projektledare på halvtid. Under 2022 kommer vi att
fortsätta med dessa verksamheter och beroende på om den anställde/volontärerna identifierar nya
behov hos barnen så kommer de försöka hitta lösningar, både genom att ta hjälp av case manager
när det behövs och genom att samverka med andra aktörer som kan möta barnens/familjernas
behov.
Behovet av att ha en person anställd som har ett helthetsgrepp om vad som behöver utvecklas
vidare men också för att planera och genomföra alla aktiviter kommer inte att bli mindre.
Läxhjälp
Läxhjälp som just nu äger rum på Örtagård kommer att fortsätta,
Designing for Children´s Rights Malmö Chapter (D4CR Malmö)
Designing for Children´s Rights är ett internationellt initiativ som har startat i Malmö sedan
december 2020. Syftet med initiativet är att engagera lokala aktörer i design och utveckling av digitala
produkter och tjänster för barn utifrån barnkonventionen.
Under 2021 kommer lokalföreningen, med stöd av verksamhetsutvecklare på regionkontoret, att
testa att rekrytera nya aktiva volontärer/medlemmar kopplat till akademiska utbildningar inom design.
Detta med syfte att kunna erbjuda studenter möjlighet att engagera sig ideellt i utveckling av digitala
tjänster och produkter (fokus på migration, socioekonomisk utsatthet och barn som upplever våld)
för barn utifrån barnkonventionen och i samarbete med andra aktörer involverade i D4CR Malmö
nätverk.

OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER
År 2020 och delvis 2021var år som blev annorlunda än planerat. Nu hoppas vi på ett helt 2022 där vi
kan genomföra vad vi planerat, men vi har lärt oss att hantera oförutsedda händelser och ser med
tillförsikt att vi kommer att klara detta.
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Rädda barnen Lokalföreningen i Malmö
Protokoll fört vid digitalt årsmöte i Malmö lokalförening 2021-02-18

1. Årsmötets öppnande
Vice ordförande Karin Sellberg förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen.
3. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att som ordförande utse Beatrice Eriksson.
4. Val av protokollförare
Årsmötet beslutade att som protokollförare utse Cecilia Fihn.
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5. Val av två justerare tillika rösträknare
Årsmötet utsåg Monica Malos och Per-Evert Persson att jämte ordföranden justera
protokollet.
6. Fastställande av röstlängd
Närvarolistan (totalt 13 personer) fastställdes som röstlängd.
7. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
Konstaterades att kallelse utgått till styrelse och lokalföreningens medlemmar i
föreskriven tid.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
På grund av coronapandemin har lokalföreningen inte kunnat genomföra verksamheterna
som planerat, men har försökt att ställa om verksamheter digitalt samt anpassat dem efter
rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Följande verksamheter har lokalföreningen haft under året:
•

Pusselbiten. Barn i utsatthet. Har ställt om verksamheten digitalt.

•

Mosippan- Aktiviteter med coronanpassning,

•

Läxhjälp Örtagårdsskolan haft denna digitalt och med coronanpassning.

•

Föräldraspråkcafé

•

Läxhjälp. Har ställt om verksamheten digitalt.

•

Unga i hemlöshet som fått mycket bidrag men avslutas detta år

9. Balans- och resultaträkning
Styrelsen redogjorde kort för ekonomin.
Lokalföreningens resultat har blivit ett överskott på 210 171 beroende på
coronapandemin. Detta överskott kommer att användas under 2021.

10. Revisorernas berättelse
Filip Lundberg tillstyrkte balans- och resultaträkningen.
Årsmötet godkände revisorernas redovisning.
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet godkände räkenskaperna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
12. Inkomna motioner jämte styrelsens yttranden.
Inga motioner har inkommit.
13. Förslag från styrelsen
Inga förslag från styrelsen
14. Beslut om antalet styrelseledamöter
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Antal ledamöter i styrelsen fastställdes till nio, varav en ordförande och åtta
ledamöter.
15. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter samt dessas mandattider
Karin Sellberg Ordförande (Nyval) 1 år
Melanie Blockley, Vice ordförande (Nyval) 2 år
Karin Ashing (Omvald) 1 år
Meral Rustemovska (Nyval) 2 år
Karolina Möller (Nyval) 2 år
Mauricio Amaral (Nyval) 1 år
Anna Malm Christensen (Nyval) 1 år
Dashmire Osmani (Nyval) 1 år
16. Val av två revisorer och ersättare för dessa
Ordinarie revisorer:
Filip Lundberg (Omval)
Rebecka Iderup (Omval)
Ersättare:
Maria Jönsson (Omval)
Christofer Hulthén (Omval)
17. Val av valberedning
Årsmötet beslutade enhälligt
att till valberedning välja Monica Malos och Cecilia Fihn.
18. Val av ombud och ersättare till distriktets årsmöte
Årsmötet beslutade enhälligt

att till ombud vid distriktets årsmöte välja
Karin Sellberg
Melanie Blockley
Karin Ashing
Maria Karlsson
Meral Rustemovska
Karolina Möller
Mauricio Amaral
att till ersättare för ombuden vid distriktets årsmöte välja
Anna Malm Christensen
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Dashmire Osmani
19. Verksamhetsplan och budget
Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det idag inte möjligt att
planera när aktiviteter som hålls fysiskt inomhus kan starta. Lokalföreningen har stora
förhoppningar inför 2021 när äldre volontärer blivit vaccinerade. Med förhoppningar om
en projektledare som kan engagera sig fullt ut i våra verksamheter ser andra halvan av
2021 ut att bli mycket spännande.

Följande verksamheter planerar lokalföreningen för under 2021:
•

Pusselbiten för barn i utsatthet – ingår nu i ett större EU projekt

•

Meningsfull fritid för barn i skolåldern med aktiviteter, läxhjälp, TeamUp,
föräldraspråkcafé (tidigare Mosippan)

•

Designing for Children’s Right Malmö – det är ett globalt designprojekt baserat på
Barnkonventionen

•

Läxhjälp

•

Språkcafé på Kirseberg

Lokalföreningen har under året inte kunnat genomföra en del av de verksamheter som
planerats för 2020. Medlen kvarstår och förhoppningen är att komma igång med
verksamheterna under 2021. Ekonomin ser god ut och den största delen av föreningens
tillgångar är öronmärkta till specifika aktiviteter.

20. Ärenden inför distriktsårsmötet
Inga ärenden förekom.

21. Övriga årsmötesfrågor
Inga övriga frågor
22. Årsmötets avslutande
Ordförande Beatrice Eriksson avslutar årsmötet.

______________________

____________________

Justerare

Justerare
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Signerat av 3:
Maria Karlsson
Signerat med BankID 2021-03-08 14:34 Ref: 6c70f9cb-4125-4ef1-8356-c54db40e31f5

Melanie Sadie Linnea Blockley
Signerat med BankID 2021-03-08 11:38 Ref: adf5ebd8-1036-4c30-a666-4c00abfab121

KARIN SELLBERG
Signerat med BankID 2021-03-07 17:37 Ref: 9957a0ff-69dd-470f-bb39-6e7c987ec32c

Protokoll för Malmö Lokalföreningens konstituerande möte 3 mars 2021
Närvarande: Maria Karlsson, Karin Ashing, Karin Sellberg, Melanie Blockley,
Anna Malm Christensen, Dashmire Osmani, Meral Rustemovska, Karolina Möller,
Mauricio Amaral
Dagordning
1.

Mötets öppnande
- Ordförande Karin Sellberg öppnar mötet

2.

Protokolljusterare
- Melanie Blockley utses till

3.

Godkännande av dagordningen
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- Dagordning godkännes
4.

Konstituering av styrelsen
a) val av sekreterare
- Maria Karlsson utses till Sekreterare
b) val av kassaförvaltare - Meral Rustemovska samt Karolina Möller
c) övriga val

5.

Firmateckning och teckningsrätt för bank- och plusgiro
Styrelsen beslutar att utse:
Meral Rustemovska

970514-7925

Karolina Möller

930924-9747

att oinskränkt företräda föreningen: var för sig i samtliga frågor.
Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB
samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.
6.

Övriga frågor
- Inga övriga frågor

7.

Nästa styrelsemöte
- Beslutas vid Styrelsemötet den 3 mars 2021

8.

Avslutning
- Ordförande Karin Sellberg avslutar mötet

Justerare

Ordförande

Melanie Blockley

Karin Sellberg

_____________________

_____________________

STADGAR FÖR
RÄDDA BARNEN










