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Inskickat av: MATS NILSSON

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
Rfhl Malmö
Organisationsnummer
846001-4072
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
580,000
Organisationens postgiro eller bankgiro
156 7080
Organisationens firmatecknare
Mats Nilsson

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
MATS NILSSON
E-postadress
mats.nilsson@rfhl.se

Mobiltelefon
0734080401

Notifieringar
E-post

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

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

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

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0734080401

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
mats.nilsson@rfhl.se

Hemsida
www.rfhl.se/malmo

Besöksadress
Helsingborgsgatan 1

Postnummer besöksadress
21154

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Almbacksgatan 18

Postnummer postadress
21154

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Mats Nilsson

Telefonnummer
0734080401

E-post
mats.nilsson@rfhl.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Ingela Lindgren

Telefonnummer
046-393060

E-post
ingela@redovisalund.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Mats Nilsson

Telefonnummer
0734080401

E-postadress
mats.nilsson@rfhl.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

148

Antal kvinnor

63

Antal män

85

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

135

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Rfhl Malmö primära syfte är att bekämpa missbruk av substansmedel av alla slag. Vi arbetar med förebyggande insatser, kontakt och
opinionsbildning. bl.a. genom att organisera människor med eller utan missbruks problematik. Vi arbetar även med att påverka
människors attityd, och ge kunskaper och möjlighet att förändra sina liv.
Rfhl Malmö arbetar även för att påverka samhällets politik gällande missbruk och utslagning i samhället.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Rfhl Malmö vänder sig till alla människor som vill verka för marginalisering och utslagning i samhället
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.
Stödet kommer att användas i huvudsak till att bedriva föreningen med daglig verksamhet och mötesplats, samt personal och
hyreskostnader.
Rfhl mötesplats är öppen dagligen mellan kl. 8.00 - 15.00 samt vissa kvällar och lördagar i veckan. Våra medlemmar erbjuds
aktiviteter av olika former under året, ofta i samarbete med andra föreningar i Malmö.
Föreningen erbjuder frukost servering varje dag, samt lunch varje onsdag i samarbete med QQ Malmö som erbjuds till s.k.
självkostnadspris. Rfhl har även extra öppettider vid storhelger som jul/nyår, påsk och midsommar etc då det erbjuds traditionsenlig
förtäring.
Föreningen erbjuder även möjlighet till friskvård genom avtal med Actic i Malmö
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Rfhl Malmö har ett stort stöd och engagemang bland medlemmarna och andra samarbetspartners. Rfhl kommer att fortsätta arbeta
med målgruppen med råd och stödverksamhet, bedriva daglig verksamhet, och skapa medlemsaktiviteter.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Rfhl Malmö har varit aktiv som förening med stöd och rådgivning sedan starten 1969. Under dessa åren har vi fyllt en funktion för
många människor tillvaro och där behov av gemenskap har varit påtaglig och där behovet är stort.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
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Hur utvärderar ni?
Rfhl Malmö är en medlemsförening lokalt till Rfhl Riksförbund, där vi har klara och gemensamma riktlinjer som ligger till grund för
vår gemensamma verksamhet. Rfhl Malmö har enligt stadgarna 10-11 styrelsemöte/år där utvärdering av verksamheten sker.

Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Rfhl Malmö ser ingen skillnad gällande könskvotering utan har allas rätt till lika värde som grund i sin policy och i hela vår
verksamhetsgrund.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Rfhl Malmö står för Riksförbundet för hjälp åt läkemedels & narkotikabrukare. Vår verksamhet bedriver rådgivande insatser med
samarbete inom inflytanderåd och andra organisationer i Malmö

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

1 040 663

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

9 730

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

265 271

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

3

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

632 766

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
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
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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
RFHL Verksamhetsberättelse 2020.pdf (249 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Ekonomisk redogörelse Rfhl 2020.pdf (116 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Årsredovisning Rfhl 2020.pdf (145 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2020 RFHL.pdf (304 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Budget RFHL 2022.pdf (61 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
RFHL Verksamhetsplan 2022.pdf (266 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Rfhl årsmöte 2021.pdf (109 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Rfhl konstituerande möte 2021.pdf (84 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.
RFHL stadgar.pdf (426 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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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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B U d ge t P I an 2022
Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3010 ASF Malmö Stad
3012 RFHL medlemsavgifter
3014 ASF extra bidrag
Summa nettoomsättning

210 000,00
8 000,00
168 000,00
386 000,00

övriga rörelseintäkter
3990 övr ersättningar och intäkter
Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

9 000,00
9 000,00
395 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER
BRUTTOVINST

395 000,00

övriga externa kostnader
5010
5020
5090
5410
5440
5460
6110
6200
6250
6310
6370
6400
6420
6540
6570
6970
6982
6991

Lokalhyra
El för belysning
övriga lokalkostnader
Förbru kningsinventarier
Medlemsaktiviteter
Förbrukningsmaterial
Kontorsmateriel/adm.
Telefon & datakommunikation
Postbefordran
Företagsförsäkringar
Kostn för bevakning och larm
övriga administrativa kostnader
Revisionsarvoden
IT-tjänster
Bankkostnader
Tidningar/tidskrifter/fack I itt
Föreningsavg, ej avdragsgill
övriga externa kostn, avdragsg

Summa övriga externa kostnader

-238 596,00
-5 600,00
-10 000,00
-3 500,00
-100 000,00
-5 800,00
-11 000,00
-55 000,00
-200,00
-6 200,00
-5 100,00
-6 000,00
-7 500,00
-10 000,00
-3 400,00
-8 900,00
-500,00
-10 000,00
-487 296,00

Personalkostnader
7090
7210
7410
7510
7533

Förändring semesterlöneskuld
Löner
Pensionsförsäkringspremier
Lagstadgade sociala avgifter
Särsk löneskatt för pens.kostn

Summa personalkostnader

-40 000,00
-388 000,00
-6 000,00
-51 200,00
-1 500,00
-486 700,00

Avskrivningar
7820 Avskrivningar kök
Summa avskrivningar
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

-18 534,00
-18 534,00
-992 530,00

-597 530,00
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Verksamhetsplan
2022
Verksamhetsplan 2022 Rfhl Malmö
Verksamheten skall i huvudsak inriktas på följande områden:
Medlemmar
Att fortsätta bedriva den öppna dagliga verksamheten i lokalen i en positiv anda för
våra medlemmar. Erbjuda medlemmar rådgivning, stöd och myndighetskontakter.
Med Rfhl:s ideologi och ståndpunkter som grunden för hela vår verksamhet.
Allas rätt till lika värde.
Att vidga vår medlemsanslutning för ökad genomslagskraft och utöka mer ideella
insatser, och inspirera våra medlemmar för att kunna skapa ett mer aktivt
engagemang genom ha möjlighet att delta i arbetsgrupper, studiecirklar eller andra
aktiviteter i lokalen.
Att utöka och förbättra samarbetet med andra organisationer, utvidga
informationsflödet både internt och externt.
Fortsätta spridning information på sociala medier.
Främja våra medlemmar med erbjudande om delaktighet i aktiviteter.
under 2022.
Att anordna studiecirklar, främja friskvård och föreläsningar.
Att genomföra medlemsmöten, där förslag från medlemmar är en viktig del i
föreningens målsättning.

Fortsätta med vår målsättning med att servera frukost varje morgon, samt lunch en
gång i veckan, där aktiva medlemmar gärna deltar kring både inköp, planering och
tillagning.
Att samarbeta med Socialhögskolan med att erbjuda medlemmar möjlighet att delta i
Mobiliseringskurs på högskolan och bereda plats för socionom studerande
kandidater studievägledande praktikplatser på Rfhl.

Aktiviteter i projekt
Cirkelträffar, arbetsgrupper och workshop
Rfhl kommer att delta i olika arbetsgrupper och besöka olika verksamheter på
workshop, samt själv bjuda in till detsamma.
NSPH, - Nationell samverkan för psykisk hälsa
Rfhl ska fortsätta sitt engagemang och delaktighet i nätverket Nsph, där Rfhl har två
ordinarie representanter.
Delta i brukarrevisioner i samarbete och uppdrag i Nsph:s regi.
Samverkansgrupp, verksamhetsområde Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg
Fortsatt representantskap i Inflytande rådet vuxenpsykiatrin Trelleborg/Malmö, där
Rfhl har en ordinarie representant i nätverket. Planer på delaktighet även under
2022.
Inflytande rådet psykiatrin Lund Region Skåne
Delaktighet i Inflytande rådet med representant från Rfhl under 2022.
Funktionsstödsförvaltningen Malmö Stad
Fortsatt deltagande i referensgrupp Malmö Stad, Funktionsstödsförvaltningen, där
Rfhl har varit delaktig och arbetat fram en Malmö plan för socialpsykiatriska insatser
till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Lokalt Forum
Rfhl ska under 2022 ingå och vara delaktig i Lokalt Forum.

Friskvård
Fortsätta att erbjuda våra medlemmar friskvård genom avtal med Actic även 2022.

Föreläsningar samverkan
Rfhl kommer även att fortsätta skapa intressanta föreläsningar för olika
verksamheter, samt främja fortsatt samarbete med Fontänhuset.
Rfhl planerar för en ”Brukarnas Dag” tillsammans med Öppenvårdshuset Gustav och
ett antal andra föreningar.

Föreningarnas Dag
Delta i planeringen och samverkan på Föreningarnas Dag för Psykisk hälsa.
QvinnoQulan Malmö
Öka och fortsätta att främja samarbetet med QQ Malmö som under 2022 kommer att
finnas under vissa timmar i veckan med representanter i Rfhl lokalen.

Övriga aktiviteter
Att under Sommaren erbjuda medlemmar tillgång fyra ”Sommar kort” till
Skånetrafiken under perioden 15 juni-15 augusti.
Att Erbjuda platser med säsongskort live på våra arenor, fotboll och ishockey.
Att Arrangera sammankomster kring helger som påsk, midsommar och jul för våra
medlemmar.
Anordna utomhushusaktiviteter som alla kan delta i som Boule, Kubbspel och
brännboll och korvgrillning i samverkan med andra föreningar i Malmö.
Uppsökande verksamhet
Att Besöka, sprida och informera om vår verksamhet, för större samverkan mellan
föreningarna, myndigheter och fortsätta vårt goda samarbete med Malmö Stad
Att medverka i olika referensgrupper och besöka och vara behjälpliga i olika
boenden i Malmö, och att vara behjälpliga på Beroende enheten genom kontinuerliga
besök.
Rfhl personal
Att Främja och skapa en god arbetsmiljö för vår personal. Erbjuda
kompetenshöjande åtgärder. Främja friskvård och tid för återhämtning.
Fortsatt samarbete med AF för främja samarbetet gällande bereda plats för
arbetsträning och praktik på Rfhl

Rfhl Malmö
Styrelsen

STADGAR FÖR RFHL MALMÖ ORGNR. 846001-4072
Antagna vid årsmöte 2013-03-27
Samt
Extra årsmöte 2013-04-24

§ 1. ORGANASIATION
Rfhl Malmö är en lokal medlemsförening av Rfhl:s Riksorganisation och har sitt säte i
Malmö.

§ 2. MÅLSÄTTNING
Rfhl står för Rättigheter – Frigörelse – Hälsa – Likabehandling.
Ett jämlikt och rättvist samhälle utgör grunden för att uppnå Rfhl:s huvudmål:
Ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel och utan
social utslagning.
Därför verkar Rfhl för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla
innevånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete.
En viktig del i Rfhl:s arbete är att stärka de sociala rättigheterna är att på olika sätt
stötta gruppers organisering och att motverka utanförskap.
Rfhl arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst
neutralt.

§ 3. MEDLEMSKAP
Individuellt medlemskap erhålles för den som registrerar sig som medlem. Den som
är medlem innan verksamhetsårets utgång äger rösträtt vid kommande årsmöte.
Registrerad medlem har rätt att delta på förenings möten, aktiviteter och andra
sammankomster so anordnas för medlemmar.
Medlem som önskar utträde skall skriftligen anmäla detta till styrelsen eller kansliet.
Medlem får inte uteslutas som medlem i föreningen av annan anledning än att denne
motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat
förenings intresse.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått tillfälle att yttra sig.

§ 4. ÅRSMÖTE
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas en
gång årligen, senast den 31 mars.
Kallelse med dagordning till årsmötet skall av styrelsen utsändas minst 4 veckor innan
årsmötet.
Medlem har rätt att få ärende upptaget på årsmötet om medlem inkommit till
styrelsen med begäran om detta senast 2 veckor innan årsmötet.
Den som är medlem under verksamhetsåret har yttrande-, förslag- samt rösträtt.
Övriga har yttrande- och förslagsrätt.
Endast vid årsmötet närvarande medlemmar har rösträtt. Omröstning vid årsmötet
sker öppet såvida ej annorlunda beslutats.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.

Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängd.
Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordning.
Val av mötesordförande, sekreterare, rösträknare samt justerare.
Styrelsens årsredovisning för det förflutna verksamhetsåret.
Anmälan om revisionsberättelsen.
Fastställande av ekonomisk redogörelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. I denna fråga får den avgående styrelsen
inte besluta
§ 10. Styrelsen förslag till verksamhetsplan
§ 11. Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet för avgörande eller ärende som
medlem eller revisor begärt få upptaget för behandling av årsmötet.
§ 12. Fasthållande av budget och medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.
§ 13. Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en period av 1 år.
§ 14. Val av övriga styrelsemedlemmar, hälften på 2 år andra hälften på 1 år.
Suppleanter väljs på 1 år.
§ 15. Val av revisor samt ersättare. I detta val får styrelsen inte rösta.
§ 16. Val av valberedning.
§ 17. Årsmötets avslutning.

§ 5. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när årsmöte eller styrelsen så beslutar eller på begäran av
revisor eller minst hälften av medlemmarna. Kallelsen till extra årsmöte skall av
styrelsen utsändas minst 2 veckor i förväg och där anges det eller de ärende som skall
förekomma. Endast de frågor som föranlett extra årsmöte skall behandlas.

§ 6. STYRELSEN
Styrelse består förutom av ordförande av 4 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
Ordförande och 2 av ledamöterna väljs för en period av 1 år medan övriga väljs på 2
år. Suppleanterna väljs på 1 år.
Styrelse utser inom eller utom sig kassör och sekreterare. Styrelsen är mellan
årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är beslutande då minst 3
ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sammanträda minst 8 gånger per
kalenderår.
Det åligger styrelsen:
Att verkställa årsmötets beslut.
Att bereda ärende som skall behandlas på årsmötet
Att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
Att ansvara för och förvalta föreningens medel.
Att som arbetsgivare ange riktlinjer och arbetsuppgifter till anställd personal.

§ 7. REVISION
För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet välja revisor
och suppleant för revisor.
Räkenskaper och verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn senast 4 veckor
innan årsmötet. Revisorn skall överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor innan
årsmötet.

§ 8. RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december

§ 9. FIRMATECKNARE OCH ATTESTRÄTT
Föreningens firma tecknas av dem – 2 i förening- som styrelsen utser.
Attesträtt och fullmakt innehas av styrelsen utsedd person/personer.

§10. STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten,
varav ett kan vara extra årsmöte

§ 11. UPPLÖSNING
Beslut om Rfhl - Malmös upplösning och likvidation skall fattas på så sätt som i § 10
anges.
Kvarstående medel skall överlämnas till Rfhl:s Riksförbund.

