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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
Somalilandförening i Malmö
Organisationsnummer
846501-1586
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
510 000
Organisationens postgiro eller bankgiro
6198 467-0
Organisationens firmatecknare
Liban Nuur

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
MUSTAFE NUUR
E-postadress
libaan.nuur@hotmail.com

Mobiltelefon
0704682881

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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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
0704602681

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
abdi27@hotmail.com

Hemsida
www.somalilandforening.se

Besöksadress
Hårds väg 37

Postnummer besöksadress
213 65

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Box 18011

Postnummer postadress
20032

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Maryan Ahmed Ali

Telefonnummer
0704602681

E-post
maryan.abdi9988@gmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Ubah Yasin

Telefonnummer
0737045976

E-post
ubah.yasin23@gmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Liban Nuur

Telefonnummer
0704682881

E-postadress
abdi27@hotmail.com

3. Organisation och verksamhet

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

Datum
2021-06-01 20:18

Inskickat av: MUSTAFE NUUR

Sida
3(8)

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

920

Antal kvinnor

522

Antal män

398

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

vet ej

Antal medlemmar boende i Malmö

920

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Somaliland Förening i Malmö har som målsättning att
- främja samverkan och integration i det svenska samhället
- främja ungdomarnas delaktighet i samhället
- stödja barn och ungdomar i utsatta situationer
- aktivt arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
- förebygga våld i nära relationer
- främja jämlikhet mellan kvinnor och män
- ordna fritidsverksamhet, idrott, motion och rekreation för barn och ungdomar
- öka barns, ungdomars och vuxnas fysiska och psykiska välbefinnande
-främja möjligheterna till delaktighet för personer med funktionsvariationer
- aktivt medverka till arbete och egen försörjning bland somalier
- samarbeta med andra ideella föreningar i Sverige
- främja somaliska barns utveckling och lära dem deras kultur och modersmål
- företräda föreningens medlemmar inför myndigheter och kommunen.
- motverka alla typ av droger såsom Kat
- ordna kurser och studiecirklar genom studieförbund
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Föreningen vänder sig i första hand till vuxna män och kvinnor som använder drogen kat. Sekundära målgruppen är barn och
ungdomar med missbrukande föräldrar. Överlag har somalier svårt att tillägna sig svenska samhällets olika stödinsatser som är till för
att stödja individer som kan riskera utanförskap pga missbruk eller psykiska ohälsa. Vi lägger därför mer fokus på problemen som är
kopplade till utanförskap exempelvis droger och hemlöshet. Föreningen hjälper dessutom ungdomar och barn med missbrukande
föräldrar, barn och ungdomar i riskzonen, kvinnor som utsatts för våld i nära relation pga missbruk och nyanlända ensamkommande
barn.
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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.
Verksamhetsmål 1: För vuxna män och kvinnor som använder drogen kat har vi definierat 60-80 personer som missbrukar drogen kat.
aktiviteterna kommer att innehålla föreläsningar om droger, dess påverkan i kroppen och hjärnan, förståelsen om begreppen missbruk
och beroende, information om hälsa -och sjukvård, primärvård, öppenvård, hälsofrämjande aktiviteter såsom simning, fotboll,
gymträning, joggning, jobbansökan, hitta anpassad utbildning eller yrkesprogram, skriva CV, personliga brev och studiebesök.
Verksamhetsmål 2: för barn och ungdomar med missbrukande föräldrar. Vi kommer att anordna olika fritidsaktiviteter tre dagar i
veckan. Läxhjälp vid två tillfällen i veckan. Samverka med andra aktörer för att ge dessa barn och unga stöd och hjälp, studiebesök
hos olika föreningar och företag. Mentorstid med en vuxen kontaktperson. Samtalsstöd för alla barn och ungdomar som delta i
verksamheten är öppen mån -lör, 16:00 -19.30

Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Somaliland förening i Malmö har under lång tid varit i framkanten för att bekämpa användningen av den relativt okända drogen kat
som tuggas av personer med Östafrikanskt ursprung. Denna verksamhet riktar sig därför mot personer med katmissbruk och som lever
i en socialt särskilt utsatt situation, t.ex. arbetslöshet, hemlöshet eller annan form av utanförskap. Barn till missbrukande föräldrar
ingår också i verksamheten. Verksamheten kommer att hjälpa dem att förstå allvaret av katmissbruk och att söka hjälp hos hälso -och
sjukvården. Vi kommer att att tillhandahålla aktiviteter i grupp och enskilt, motiverande samtal som är kopplat till hälsa, utbildning
och arbetsansökan. Syftet med denna verksamhet är dels att förebygga katmissbruket, dels att stötta individen att komma i kontakt
med de professionella aktörer som jobbar med droger och missbruk men också att förebygga återfall. Inom verksamheten jobbar vi
även med barn och unga till dessa missbrukande föräldrar genom att tillhandahålla dem fritidsaktiviteter, utflykter, studiebesök och
läxhjälp mm.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Verksamheten kommer att fungera som en plattform för målgruppen i syfte att ge de information om drogmissbruk. Vi kommer att
bedriva förebyggande arbete för att på sätt minska risken att personer som befinner sig i riskzon börjar också använda droger. På lång
sikt kommer verksamhetens resultat användas i föreningen genom att metoder och strukturer implementeras i ordinarie verksamhet
inom vårt arbete med målgruppen i framtiden. Vårt lång siktiga mål är att samtliga deltagare ska ha kommit i kontakt med någon form
av hälso -och sjukvård och på så sätt förbättrat sin levnadssituation. Eller att deltagarna i verksamheten har gått vidare till
arbetslivsinriktad verksamhet eller börjat utbildning, skaffat sig nätverk och känner sig må bättre. Mot denna bakgrund anser vi att
verksamheten kompletterar Malmö stads insatser inom det sociala områden. Vi strävar efter att deltagare i verksamheten ska få
nätverk, må bra och har bra förtroende för hälso- och sjukvården för att söka hjälp ifall man upplever att det behövs det.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
att föra statisktik om antalet deltagare i verksamheten
att deltagande personer uppvisar en ökad förmåga i att kunna hantera drogrelaterade problem hemma
att antalet insatser för enskilda deltagare i form av samtal, hälsofrämjande aktiviteter för att förebygga kat eller droger ökar.
att samla in och skriva ned berättelser om förändringar
att dokumentera metoder som vi har använt
att föra en löpande dagbok för verksamheten
att genomföra en intern utvärdering, t.ex. brukarundersökning
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Insatserna kommer att inkludera alla deltagare oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
Under verksamhetens gång kommer vi att motverka traditionella könsmönster som sätter hinder på jämställdhet. Projektet kommer
också att lyfta fram och förmedlar grundläggande demokratiskt värde.Vår utgångspunkt är att målgruppen ska ha lika rättigheter och
möjligheter oavsett förutsättningar att vara delaktiga samt få möjlighet att kunna påverka hur verksamhetens insatser ska utformas. Vi
vill skapa en känsla av tillhörighet där var och en i målgruppen känner att hen kan påverka verksamheten. Då det gäller den primära
målgruppen kommer vi hela tiden att ta hänsyn till jämställdhet i upplägget av aktiviteterna. Trygghet och fint samtalsklimat,
gemensamma förhållningsregler och att ge alla utrymme kommer att genomsyra i verksamheten.

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.
Vi ska underlätta för barn och unga att vara engagerade och delaktiga i verksamheten genom att utgå ifrån deras perspektiv.
Ungdomarna kommer tillsammans med en mentor att planera vilka aktiviteter som ska göras. För att planera en aktivitet kommer barn
och ungdomar bjudas in för att diskutera samt lämna synpunkter och förslag för vad som ska göras i nästa kommande aktivitet. På så
sätt kan vi säkerställa att barn och unga kan påverka och forma verksamhetens innehåll. Verksamhetens sista fas kommer vi hålla en
sammankomst till all deltagande barn och unga för att diskutera och lyssna deras synpunkter om vad som har gått bra och mindre bra.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Få somalier söker hjälp för sitt missbruk därför uppmärksammas inte det lika mycket som andra drogproblematiken. Men det gör vi.
Ofta söker de sig till oss p.g.a. andra problem, men i och med att vi kan förstå att det kan handla om katmissbruk som ligger bakom
själva problematiken så kan vi passa på och erbjuda dem hjälp. Eftersom katmissbruk är tabubelägd bland somalier har vi goda
förutsättningar att bygga förtroende hos målgruppen. Vi har kunskap om hur man ser på khat i Somalia, och från den kunskapen kan
vi föra en dialog om vad katmissbruk innebär, och vad det kan få för konsekvenser för individen exempelvis arbetslöshet, hemlöshet
och andra anpassningsproblem. Att prata om kat är för många ett helt nytt ämne eftersom kat är en relativt främmande drog i Sverige.
Det kan vara svårt att Malmö stads insatser inom det sociala området att nå denna målgrupp. Vi tycker därför att vår verksamhet kan
bidra till att få målgruppen att söka sjukvård för att komma ut ur sitt missbruket. Vår planering är att verksamhetens resultat ska
spridas både under och efter insatsen till föreningens medlemmar för att gemensamt bidra till att verksamhetens erfarenheter sprids till
all somalier som bor i Malmö.

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

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

2 000 0034

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

52 000

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

149 616

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

13

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

1 255 422

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Socialstyrelsen 350000
Region Skåne 148000
Allmänna Arvsfonden 2215000
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Fritidsnämnden 113 335
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
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Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsbera&#776;ttelse för_2020.pdf (188 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Fastställd resultaträkning för 2020
Resultatrapport 2020.pdf (46 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balansrapport 2020.pdf (30 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)
Revisionsrapport för 2020.pdf (482 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
priliminärbudget __2022.pdf (13 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan för 2022.pdf (179 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll för 2021.pdf (1,41 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021.pdf (941 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar för Somaliland förening i Malmö.pdf (41 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
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Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
På grund av den rådande situationen har vi fått ställa om vår verksamhet och hittat nya arbetssätt. Exempelvis måste vi ta hänsyn till
våra befintliga lokaler och dess utrymme i förhållande till antalet individer som ska samla in i lokalerna. Vi gör mycket telefonsamtal
och enskilda möten med mindre grupper vilket i sin tur kräver att vi rekryterar fler mentorer och samhällsinformatörer. Arbetet blir
således krävande med resurser i form pengar och bemanning. Inkomsterna från studiecirklar kunde delvis täcka verksamhetens
kostnader men nu pga Covid-19 har vi inte denna möjlighet. Därför söker vi detta bidrag som vi anser skulle gynna verksamheten och
målgruppen som är i en särskilt utsatt social situation. Somaliland föreningen är den enda förening i Malmö som jobbar eller har
jobbat med målgruppen därför anser vi att vi har goda möjligheter att komma med bra resultat. Därför anser vi att denna verksamhet
behöver stöd för att kunna erbjuda målgruppen ett hållbart och långsiktigt stöd.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Verksamhetsberättelse
2020
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Föreningens kansli
a) Anställda
Föreningen har haft 13 anställda och 4 praktikanter under verksamhetsåret.
b) Möten
Kansliet har haft 9 möten under året.
.

Styrelsemöten
Styrelsen har, förutom årsmötet, hållit 8 styrelsemöten under verksamhetsåret.

Föreningens Utmärkelser för de senaste åren.
Årets förening 2014
Malmö Stads Fritidsnämnden har tilldelats Somaliland förening årets förening 2014 med
motivering:
”Somalilands förening har en bred och ambitiös verksamhet som syftar till att vägleda
personer med somalisk bakgrund in i det svenska samhället. Ett särskilt fokus läggs på
barn och unga. Genom projekt som läxhjälp för barn till ensamstående mammor, att
agera kulturtolk i mötet med svenska myndigheter och genom
demokratiupplysningsprojektet ”Från Rosengård till Rosenbad” har föreningen
minskat utanförskapet och ökat delaktigheten för många malmöbor”.

Kungliga Jubileumsfonders Pris 2012
Efter förslag från landshövdingen i Skåne län har Somalilandförening
Tilldelas Kungliga Jubileumsfonders Pris 2012 till Arbete och engagemang för
integration och delaktighet i det svenska samhället.

Malmö Stads integrationspris år 2010 tilldelades
Somalilands Förening i Malmö
Motivering: ”Genom ett målmedvetet och konsekvent arbete når Somalilands förening
ut till såväl barn, ungdomar och äldre ifrån olika kulturella bakgrunder. Detta har lagt
grund till en i alla avseenden gränsöverskridande verksamhet och skapat
förutsättningar för en naturlig mångkulturell miljö där människor han mötas på lika
villkor.”
Utmärkelsen som Integrationspriset kommer att följa Somalilands Förening som ett
motto för föreningens fortsätta verksamhet.

2

Projektinsatser under 2020
Stödverksamhet till socialt utsatta personer
Somaliland förening har fått Statsbidrag från Socialstyrelsen under 2020 med anledning av
utbrottet av covid-19. Projektet handlade om att stödja barn i utsatta situationer och våld i
nära relationer.

Insatser att främja psykiska hälsa – civilsamhället Skåne
Föreningen har fått bidrag från Region Skåne för att främja psykisk hälsa i samband med
Covid-19. Föreningen har aktivt arbetat med att ge råd och information om hur man skyddar
sig själv och andra mot smittspridningen.

Organisationsstöd Malmö Stad
Somaliland förening har under verksamhetsåret fått organisationsbidrag från Malmö Stad.
Syftet med bidraget är att öka medvetenheten och insikten om drogen kats skadlighet både
socialt och ekonomiskt. Verksamheten har vänt sig i första hand till vuxna män och kvinnor
som använder drogen kat och den sekundära målgruppen var barn och ungdomar med
missbrukande föräldrar. Verksamheten har också vänt sig till kvinnor som utsatts för våld i
nära relation som är kopplat till katmissbruket. Föreningen har haft två verksamhetsmål.
Verksamhetsmål 1 har riktat sig mot målgruppen vuxna män och kvinnor som konsumerar
drogen kat och som bor i Malmös särskilt utsatta områden. Vi har nått 60-80 personer som på
grund av katmissbruk befinner sig i eller hade riskerat att befinna sig i en utsatt
levnadssituation. Målgruppen har inte nämnvärd kontakt med hälso- och sjukvården för sitt
missbruk utan tycker i stället att det är skamligt att associeras med droger och missbruk. Om
hen som missbrukar kat lever i en relation är det viktigt att även partnern deltar i projektet.
Följande aktiviteter har genomförts. Föreläsningar om droger, dess påverkan i kroppen och
hjärnan, förståelsen om begreppen missbruk och beroende, information om hälsa -och
sjukvård, primärvård, öppenvård, samtalskontakter, hälsofrämjande aktiviteter såsom
simning, fotboll, gymträning, joggning mm, jobbansökan, hitta anpassad utbildning eller
yrkesprogram.
Verksamhetsmål 2 har riktat sig mot barn och ungdomar med missbrukande föräldrar, ca 160
barn Vi har räknat utifrån familjernas storlek, vilket kan innebära 4 till 5 barn i varje familj.
Följande aktiviteter har genomförts. Fritidsaktiviteter tre dagar i veckan, här ingår fotboll,
basketboll, datorspel, bordtennis, simning mm. Läxhjälp vid två tillfällen i veckan. Det
behövs ett komplement till den ordinarie läxhjälpen för att nå fler barn och ungdomar i
familjer där någon av föräldrarna använder kat. Samverkan med andra aktörer för att ge
dessa barn och unga stöd och hjälp. Studiebesök hos olika föreningar och företag. Alla
barnen och ungdomarna får mentortid med en vuxen kontaktperson får att kunna samtala
enskilt och kunna ta upp saker som är svårt att prata om i grupp.
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Arvsfondsprojekt: Läslust genom läsning och lek.
Föreningen har fått stöd av Allmänna arvsfonden om projektet läslust genom läsning och
lek. Projektet kommer att förstärka nyanlända barns läs- och språkfärdigheter genom läsning
och lek. Projektet riktar sig till barn i förskola och lågstadieålder tillsammans med deras
syskon och föräldrar. Projektet kommer att kombinera hälsofrämjande och roliga aktiviteter
med läsning. Beslutet togs dec 2020. Projektstart januari 2021.

COPE – föräldrautbildning
Föreningen har under många år drivit föräldrautbildningen enligt COPE-modell. COPEmodellen riktar sig mot föräldrar med barn i åldern 3–12 år samt 13-18 år för att utveckla sitt
föräldraskap. Föräldrarna har fått nya sätt och verktyg att förstå och bemöta sina barn, skapa
nätverk samt förbättra relationer inom familjen. COPE-modellen arrangerades i enskild
familjeträff och i digitala plattformar. Föräldrarna har lärt sig hur man hanterar konflikter eller
hur man få ihop vardagsrutinerna.

Läxhjälp projekt.
Somaliland förening har under 2020 fortsatt drivit läxhjälpverksamhet som finansierades av
Skolverket. Läxhjälpens syfte var att hjälpa eleverna med deras läxor och annat skolarbete.
Läxhjälpverksamheten är en viktig del av föreningen arbete med att öka elevernas kunskap
om olika ämnen för att de ska klara skolans uppsätta kunskapsmål. Läxhjälpverksamheten är
väletablerad och engagerar både eleverna och deras föräldrar för att följa upp elevens
kunskapsutveckling. Läxhjälpverksamheten hålls både digitalt och på föreningens lokal.

Rådgivning.
Barnens rättigheter
Somalilands Förening har genom sin serviceverksamhet skapat starkt förtroende från föräldrar
att agera när till exempel myndigheterna tagit beslut och omhändertagit barn som blivit utsatta
för våld. Föreningen har agerat som kulturell tolk för att tillsammans med sociala
myndigheter utarbeta en vårdplan. Vårdplanens syfte är att barnen ska återförenas med sina
föräldrar om det är möjligt.

Familjerådgivning
Föreningen har under 2020 erbjudit råd och information till socialt utsatta grupper.
Rådgivningen riktas också mot familjer som hamnat i konflikter på grund av katmissbruk,
arbetslöshet och ökar förståelsen mellan föräldrarna och deras barn.

Föreningens sociala service
Ett av föreningens viktigaste arbeten under 2020 var samhällsservice. Det handlade om
alltifrån att hjälpa deltagarna med att fylla i olika ansökningsformulär till Försäkringskassan
och Socialtjänsten. Föreningen hjälpte också till med bostadsfrågor, sms-lån och andra
lättillgängliga lån, som ofta leder till skuldsättning hos Kronofogden.
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Mentorsprogram
Föreningen har drivit mentorsprogram under 2020. Mentorsprogrammet riktas främst till de
somaliska barnen och ungdomarna som har katmissbrukande föräldrar. Men föreningen har
ökat sitt mentorsprogram och också inkluderat nyanlända somaliska ungdomar. Syftet med
mentorskapet var att ge ungdomarna inre kraft att stå emot droger av olika slag genom att
mobilisera vuxna förebilder som kan etablera starka relationer mellan sig och ungdomarna.

Insatser för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.
Hedersrelaterat våld.
Föreningen har under 2020 arbetat för att förebygga hedersrelaterat våld och våld i nära
relationer eftersom hedersrelaterat våld och våld i nära relationer är ett "tyst" problem, som
utspelar sig under ytan, inbyggt i en maktstruktur, som möter alla som föds in i samhällen där
den här maktstrukturen förhärskar.
Vi har försökt lösa problemet genom att få somaliska kvinnor, såväl de som är under som
över 18 år, att släppa en inre spärr, bryta tystnaden och berätta sin historia. Föreningen har
stöttat dessa kvinnor och lotsade till rätt myndighet.

Studiecirklar
Föreningen har genomfört studiecirklar i följande ämnen under verksamhetsåret.
1. Svenska
2. Somaliska
3. Engelska
4. Arabiska
5. Integration för nyanlända föräldrar
6. Att vara förälder i Sverige
7. Språkets rikedom
8. Identitet och kultur i det nya hemlandet
9. Integration och föräldrautbildning
10. Allmän kunskap
11. Samhällskunskap
12. Sykurs
13. Datakurs.
14. Hälsocirkel
15. Alkohol och droger
16. Integration
17. Engelsk konversation 1
18. Engelsk konversation 2

5

Fritidsaktiviteter
Somaliland förening har haft svårt att anordna fritidsaktiviteter under 2020 på grund av
Covid-19. Föreningen har erbjudit friluftsaktiviteter till medlemmarna.

Föreningens bidragsgivare
Föreningens verksamhet har under senaste åren finansierats av följande organisationer:
 Länsstyrelsen Skåne
 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 Allmänna Arvsfonden
 ABF, Arbetarnas Bildningsförbund
 Malmö Fritidsförvaltning
 Malmö Stad
 Skolverket
 Socialstyrelsen
 Folkhälsomyndigheten
 Region Skåne.
 Forum Syd.
 Stiftelsen Karin & Ernst August Bångs Minne.
 Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Föreningens samarbetspartners
Föreningens samarbetspartners under senaste åren har varit:
 Malmö stad
 Plattform Malmö
 Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
 ABF Malmö
 BUP, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
 Röda korset
 Rädda Barnen
 Fritidsförvaltningen i Malmö
 Somaliska Kultur och Idrottsförening
 Hidde Iyo Dhaqan
 Somaliska fred och skiljedomsförening
 Somaliska ungdomsföreningen i Malmö
 Svenska Kyrkan i Malmö
 Ensamkommandes Förbund
 Verner Rydénskolan
 Komvux Södervärn
 Somali Nordic Culture
 Länsstyrelsen Skåne
 Räddningstjänsten Syd
 MKB Fastighet
 Green Landscaping
 Manhal Hospital Hargeisa.
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Resultatrapport
ÅRL
Period

Ackumulerat

Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3003
3004
3006
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016

Läxhjälp
Medlemsavgifter
Malmö stad
Socialstyrelse projekt stöd covid
Region skåne projekt covid
Malmö fritids /aktivitets bidrag
Malmö fritid lokal bidrag
ABF Malmö
Malmö fritid
ABF

Summa nettoomsättning

229
52
50
350
148
149
115
105
113
46

058,00
000,00
000,00
000,00
100,00
557,00
714,00
012,00
335,00
000,00

229
52
50
350
148
149
115
105
113
46

058,00
000,00
000,00
000,00
100,00
557,00
714,00
012,00
335,00
000,00

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

1 358 776,00

1 358 776,00

0,00

641 258,00

641 258,00

0,00

641 258,00

641 258,00

0,00

2 000 034,00

2 000 034,00

0,00

Övriga rörelseintäkter
3990

Anställningsstöd

Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4401
4415
4416
4417

förebyggande insats insats
läxhjälp
fritidsaktiviteter
Inköp av varar och tjänster

Summa råvaror och förnödenheter
BRUTTOVINST

-41
-56
-28
-45

000,00
000,00
800,00
000,00

-41
-56
-28
-45

000,00
000,00
800,00
000,00

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

-170 800,00

-170 800,00

0,00

1 829 234,00

1 829 234,00

0,00

Övriga externa kostnader
5010
5020
5090
5600
6071
6110
6310
6901
6991

Lokalhyra
El för belysning
Övriga lokalkostnader
Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
Representation, avdragsgill
Kontorsmateriel
Företagsförsäkringar
covid-19, projekt kostnad
Övriga externa kostnader, avdragsgilla

616,00
000,00
379,00
650,00
107,00
000,00
000,00
000,00
500,00

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

-575 252,00

-575 252,00

0,00

-974 270,00
-269 152,00
-12 000,00

-974 270,00
-269 152,00
-12 000,00

0,00
0,00
0,00

-1 255 422,00

-1 255 422,00

0,00

RÖRELSERESULTAT

-1 440,00

-1 440,00

0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 440,00

-1 440,00

0,00

-2 001 474,00

-2 001 474,00

0,00

-1 440,00

-1 440,00

0,00

Summa övriga externa kostnader

-149
-18
-36
-5
-21
-63
-18
-140
-123

616,00
000,00
379,00
650,00
107,00
000,00
000,00
000,00
500,00

-149
-18
-36
-5
-21
-63
-18
-140
-123

Personalkostnader
7010
7510
7580

Löner till kollektivanställda
Arbetsgivaravgifter 31,42 %
Gruppförsäkringspremier

Summa personalkostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT
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846501-1586
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Utskrivet 2021-05-25 08:52
Senaste vernr A 32

Balansrapport
ÅRL
Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

0,00

0,00

0,00

0,00

1 273,00

1 273,00

-1 440,00

-167,00

Summa kassa och bank

1 273,00

1 273,00

-1 440,00

-167,00

Summa omsättningstillgångar

1 273,00

1 273,00

-1 440,00

-167,00

SUMMA TILLGÅNGAR

1 273,00

1 273,00

-1 440,00

-167,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1930

Företagskonto/checkkonto/affärskonto

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2067

Balanserad vinst eller
förlust/balanserat kapital

-407,00

-407,00

-866,00

-1 273,00

2069

Årets resultat

-866,00

-866,00

866,00

0,00

Summa eget kapital

-1 273,00

-1 273,00

0,00

-1 273,00

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

-1 273,00

-1 273,00

0,00

-1 273,00

0,00

0,00

-1 440,00

-1 440,00

BERÄKNAT RESULTAT
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Somalilands Förening i Malmö
Preliminär Budgetplan för verksamhetsår 2022

Akriviteter
Konkreta insatser mot droger och hemlöshet

Kostnader
kr
150 000

Mentorsprogram för ungdomar och barn med
missbrukande föräldrar

120 000

Stödja ungdomarna i deras sökande efter arbete genom
att hjälpa dem med att skriva CV, personliga brev och
arbtesgivarebesök.

35 000

Insatser för barn och ungdomar i riskzon,
t ex läxhjälp, läger, utflykter, temakvällar, filmvisning

65 000

Insatser för nyanlända flyktingbarn i det sociala och idrottsliga
aktiviteter i förebyggande syfte mot droger

65 000

Insatser för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer,
även hembesök

20 000

Lönebidrag till anställda

25 000

Bidrag till lokalhyra
Summa:

30 000
510 000
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VERKSAMHETSPLAN 2022
Styrelsemöten
Föreningen planerar minst 20 styrelsemöten under kommande åren, förutom årsmöten kan
det förekomma extra möten om det behovs.

Planerade projekt
Ungas organisering
Somaliland förening planerar att fortsätta arbetet med ungdomars engagemang i
föreningslivet. Föreningen har under flera år fått bidrag från MUCF och vill även fortsätta
stärka unga under året. Föreningen ska skicka ansökan till MUCF om projektet Ungas
organisering år 2020 och 2021. Föreningen planerar ett tre årsprojekt där unga nyanlända och
etablerade ungdomar möts genom mentorskap.

Återanpassning i samhället
Somaliland förening planerar att genomföra ett projekt som främjar dömdas återanpassning i
samhället. Projektet handlar om att underlätta för övergången mellan en anstaltsvistelse och
ett liv i frihet på både kort sikt och på lite längre sikt. Projektet handlar om att hjälpa klienten
att ta steg in i samhället. Projektansökan kommer att skickas till Kriminalvården.

Stödverksamhet till socialutsatta personer
Somaliland förening planerar att ansöka projektbidrag från Socialstyrelsen under 2022.
Projektet kommer att handla om hälsofrämjande och stödjande arbete bland personer som har
sociala problem som är kopplade till missbruk av drogen kat.

Läxhjälp projekt
Somaliland förening planerar att fortsätta med projekt läxhjälp som finansernas av Skolverket.
Syftet med projektet är att stödja elever i grund- och gymnasieskola med sina läxor.
Föreningens läxhjälp är öppen till alla elever och behövs ingen föranmälan. Läxhjälpsprojekt
samarbetar vi med volontärer från Svenska Kyrkan i Malmö.

Ledarskap för unga
Somaliland förening kommer att fortsätta utbilda flera ungdomar mellan 16 – 25 år om
ledarskap samt öka deras engagemang i föreningslivet. Syftet med ledarskapsutbildningen är
att stärka och utveckla ungas ideella engagemang och ledarskap med fokus i demokrati,
jämställdhet och värdegrundsarbete.

Tidiga insatser för asylsökande.
Somaliland föreningen planerar att skicka tredje året i rad projektansökan till Länsstyrelsen
Skåne om att satsa tidiga insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är
asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor i Migrationsverkets anläggningsboenden
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i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med projektet är hjälpa till att påskynda
etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer
meningsfull.

Ledarskap för unga
Under 2020 kommer vi satsa på att utbilda flera ungdomar mellan 15-24 år ur
föreningsmedlemmar som intresseradar av ledarskap. Syftet är att stärka och utveckla ungas
ideella engagemang och ledarskap med demokrati, jämställdhet och värdegrundsarbete i fokus

Organisationsstöd Malmö Stad
Somaliland förening kommer att fortsätt ansöka bidrag om organisationsstöd från Malmö Stad
år 2022. Syftet med bidraget är att öka medvetenheten och insikten om drogens skadlighet
både socialt och ekonomiskt. Verksamheten kommer att vända sig i första hand till vuxna
män och kvinnor som använder drogen kat. och sekundära målgruppen är barn och ungdomar
med missbrukande föräldrar. barn och ungdomar i riskzonen, kvinnor som utsatts för våld i
nära relation och nyanlända ensamkommande barn.

Fortsättning av projektet jämställdhet med fokus på föräldrar
Projektet riktar sig till föreningens medlemmar. Syftet med projektet är att utbilda föreningens
medlemmar om jämställdhet och likabehandling och göra synlig jämställdhetstänkandet i
föreningsmedlemmar.

Läslust genom Läsning och Lek
Föreningen har sökt ett treårigt projekt från Allmänna arvsfonden med projektnamn ”Läslust
genom läsning och lek”. Projektets syfte är att förstärka somaliska barn- och ungdomars läs –
och språkfärdighet genom att öka deras läslust samt att genom konkret påverkansarbete riktat
mot somaliska föräldrar bygga upp en värdegrund där barn och unga läser mycket hemma och
på fritiden. Projektet ska erbjuda anpassade lek- och fritidsaktiviteter till barn och unga för att
också främja deras fysiska hälsa i samband med lärandet. Genom en kombination av
biblioteksbesök, läsaktiviteter, högläsningsstunder mm stärks barnen i sin läslust och sitt
läsande. Detta ska kombineras med andra aktiviteter där barnen möter barn från andra delar
av Malmö och andra kommuner. En metodbok ska produceras.

Från Rosengård till Rosenbad – 2.0. Ett kungligt prisat projekt
Som ska spridas till andra kommuner
Somaliland föreningen i Malmö fortsätter att sprida vidare i eget regi projektet ”Från
Rosengård till Rosenbad” till kommunerna Eslöv, Tomelilla och Alvesta. Kommunerna har
informerats om framgångarna i projektet och vill samarbeta med Somalilands Förening i det
planerade projektet.
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Time to Face Reality
Föreningen planerar ännu en vidareutveckling av ett lärorikt projekt ”Drop out & Get in”,
som finansierades av MUCF. Det problem som projektet ”Time to Face Reality” ska lösa är
att utveckla en ändamålsenlig motivationsmodell för att få ungdomar, som varken studerar
eller arbetar att med stöd från unga mentorer skriva in sig på någon av de aktiviteter som
erbjuds hos Jobb Malmö. Projektet ska skapa ett nytt verktyg, som lockar unga som varken
jobbar eller studerar att välja en aktivitet som leder till jobb.

Aktiviteter, läger, utflykter, temakvällar, filmvisning och musik för barn
och ungdomar
Somaliland förening kommer att fortsätta arrangera utflykter, läger, olika temakvällar,
filmvisning, musik och andra aktiviteter för barn och ungdomar under 2020 och 2021.
Föreningen använder som verktyg för att kompensera en stimulansfattig vardagsmiljö för barn
i riskzon. Somaliland förening kommer att satsa mycket på att anordna många aktiviteter för
barn och ungdomar eftersom behovet är stort då många familjer saknar råd att erbjuda sina
barn till aktiviteter eller är nyanlända familjer som har svårt att komma in i samhället och har
andra prioriteringar än att erbjuda sina barn på aktiviteter.

Sommarjobb Projekt för ungdomar 2022
I samarbete med Ung i Sommar, Malmö stad och Gatukontoret, kommer föreningen att
fortsätta anordna sommarjobb åt ungdomar både tjejer och killar under sommaren 2022.

Planerade Ordinarie verksamhet
Samhällsinformation för nyanlända somalier
Som alla nyanlända får somalier samhällsinformation av tjänstemän från olika myndigheter
och sektorer i samhället. Man ges en generell kunskap och information om hur samhället är
uppbyggt och fungerar, men denna kunskapsförmedling tar inte hänsyn till de specifika
kulturella erfarenheterna som de nyanlända personerna har med sig i bagaget. Somalierna
kommer från ett land där hela statsapparaten har kollapsat och har därför ingen eller inga
erfarenhet av myndighetsutövande och en avancerad statsapparat. Väldigt mycket av
samhällsinformationen riskerar framstå som obegriplig.
Syftet med samhällsinformationen är att snabbare och mer effektivt nå nyanlända somalier i
Skåne med rätt och relevant information om det svenska samhället samt skapa nya
mötesplatser/kunskapsytor för att underlätta och påskynda integrationsprocessen.
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Studiecirklar
Föreningen kommer att genomföra studiecirklar i följande ämnen under 2022.
1. Svenska
2. Somaliska
3. Engelska
4. Arabiska
5. Integration för nyanlända föräldrar
6. Att vara förälder i Sverige
7. Språkets rikedom
8. Integration och föräldrautbildning
9. Identitet och kultur i det nya hemlandet
10. Allmän kunskap
11. Samhällskunskap
12. Bakning
13. Sykurs
14. Datakurs.
15. Hälsocirkel
16. Alkohol och droger
17. Integration
18. Miljö
19. Matlagning
20. Engelsk konversation 1
21. Engelsk konversation 2

Fridsaktiviteter
Somaliland förening kommer att anordnat olika typer av fritidsaktiviteter under 2022.
En del av fritidsaktiviteterna kommer att vara utflykter till exempel Skånes Djurpark,
Tosselilla Sommarland, Liseberg och Ullered. Föreningen tillsammans med föräldrarna till
barnen kommer att utforma vilka andra aktiviteter barnen önskar.
Utöver de stora aktiviteterna såsom utflykter kommer föreningen under 2020 erbjuda dessa
aktiviteter till barn och ungdomar:
1. Styrketräning för ungdomar
2. Löpband och gymnastik för kvinnor
3. Fotboll för barn och ungdomar, fem lag
4. Bordtennis, schack, biljard, play-station.
5. Basketball för tjejerna
6. Simning, både för tjejer killer
7. Pyssel för småbarnen
8. Teckning
9. TV-spel
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Föreningens samarbetspartners
Föreningens kommer att fortsätta samarbetet 2022
 Malmö stad
 Plattform Malmö
 ABF
 Internationella kvinnoförening (IKF)
 BUP, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
 Röda korset
 Rädda Barnen
 Länsstyrelsen
 Region Skåne
 Kriminalvård Skåne
 Fritidsförvaltningen i Malmö
 Somaliska Kultur och Idrottsförening
 Somaliska fred och skiljedomsförening
 Somaliska ungdomsföreningen i Malmö
 Svenska Kyrkan i Malmö
 Ensamkommandes Förbund
 Värnen Rydénskola
 Komvux Södervärn
 Räddningstjänsten Syd
 MKB Fastighet
 Green Landscaping
 KABAAL Organisationen i Burao.
 Manhal Hospital Hargeisa.
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Stadgar för Somaliland förening i Malmö
Reviderade på årsmötet 4/4 - 2021
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§ 1. Grundbestämmelser:
1
2
3
4

Föreningens fullständiga namn är: Somaliland Förening i Malmö. (Förkortas SLF)
SLF är en ideell förening.
SLF har sitt säte i Malmö
Föreningens officiella språk är Svenska och Somaliska.

§2. Definition
1.
2.

Somaliland ligger i nordöstra Afrika och har sina gränser mot Djibouti, Etiopien, Somalia
Somalilander är folket som ursprungligen kom från Somaliland.

§3. Målsättning
Somaliland Förening i Malmö har som målsättning att:
1. främja samverkan och integration i det svenska samhället
2. främja ungdomarnas delaktighet i samhället
3. stödja barn och ungdomar i utsatta situationer
4. aktivt arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
5. förebygga våld i nära relationer
6. främja jämlikhet mellan kvinnor och män
7. ordna fritidsverksamhet, idrott, motion och rekreation för barn och
ungdomar
8. öka barns, ungdomars och vuxnas fysiska och psykiska välbefinnande
9. främja möjligheterna till delaktighet för personer med funktionsvariationer
10. aktivt medverka till arbete och egen försörjning bland somalier
11. samarbeta med andra ideella föreningar i Sverige
12. främja somaliska barns utveckling och lära dem deras kultur och modersmål
13. företräda sina medlemmar inför myndigheter och kommunen och via dessa
kontakter arbeta för att lösa sina medlemmars problem
14. motverka alla slag av droger såsom Kat
15. ordna kurser och studiecirklar genom studieförbund

§4. Medlemskap
1.

2.

Man äger rätt att ansöka om medlemskap i SLF om man uppfyller följande krav:
a) att man accepterar föreningens stadgar
b) att man ansöker om medlemskapet skriftligt eller muntligt till styrelsen,
c) att man erlägger medlemsavgift.
Medlemskortet får inte utlånas eller överlåtas.
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§5. Styrelse
1.
2.
3.
4.

Styrelsen är föreningens verkställande organ
Styrelsen ska förvalta föreningens tillgångar och ansvara för verksamheten
Styrelsen ska sammanträda minst 8 gånger per år.
Styrelsen är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften
av övriga ledamöter är närvarande. Kallelse till styrelsens möten ska alltid
skickas till styrelsen och revisorerna
Styrelsen består av nio ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen ska ha följande sammanställning:
Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, Ansvarig för verksamhet för
kvinnor,
Verksamhetsutvecklare,
Fritidsverksamhetsansvarig,
Studiecirkelanordnare, ansvarig för internationell verksamhet och två
suppleanter.
Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötets fastställd
turordning.

5.
6.

7.
8.

§6. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av april månad.
Kallelse ska skickas till medlemmarna en månad innan årsmötet.
Kallelse anslås också i föreningens lokal och finns tillgänglig på föreningens hemsida
Handlingar finns tillgängliga i föreningslokalen och finns möjliga att ladda ned på hemsidan
senast 2 veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Föreningens ordförande öppnar mötet
Fastställande av röstlängd för mötet (Vem som har rösträtt)
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner för mötet
Val av två rösträknare
Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret

9.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter
Fastläggande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets- / räkenskapsåret.
Behandling av styrelsens förslag(propositioner) och i rätt tid inkomna förslag
från medlemmarna (motioner)
Val av föreningsstyrelse som består av nio ledamöter och två suppleanter
Val av en revisor och en revisorssuppleant

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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16. Val av 3 ledamöter i valberedning för en tid av ett år varav en ledamot utses
som sammankallande.
17. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 7

§7. Styrelsen ska ha följande befogenheter:
1. Ordförande:
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Är föreningens såväl som styrelsens ordförande.
Vid lika röstetal i styrelsens möte har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall kan ordföranden fatta beslut utan dröjsmål. Beslutet ska för
att äga giltighet presenteras på styrelsens första möte därefter.

2. Vice ordförande:
är ansvarig för föreningens information och koordination av integrationsfrågor.
ska representera föreningen i konferenser om media och integration.
företräder ordföranden när föreningens ordförande är bortrest eller av annan
anledning inte kan deltaga i föreningens verksamhet.
3. Sekreterare:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

är ansvarig för att skicka kallelse till styrelsemöten och allmänna
möten.
är skyldig att föra protokoll vid alla möten och
förhandlingar.
är ansvarig för föreningens korrespondens.
är vidare ansvarig för att bevara och arkivera alla föreningens in - och utgående
skrivelser.

4. Kassör:
är ansvarig för kontrollen av föreningens alla inkomster och utgifter
är ansvarig för att bevara och arkivera alla verifikationer och kvitton
är vidare ansvarig för att var tredje månad tillställa styrelsen en detaljerad
ekonomisk rapport samt vid årsmötet lämna detaljerad kassaberättelse.
3. Ansvarig för verksamhet för kvinnor:

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

ansvarar för verksamhet för kvinnor som sker både i och utanför föreningens
lokal
konsulterar både föreningsstyrelse och kvinnoråd samt med hjälp av
föreningsstyrelsen ska hon samordna projekt för kvinnor, konferenser, och
utbildningar.
4. Verksamhetsutvecklare:
ska arbeta för att utveckla verksamheten på olika sätt
ska arbeta för att hitta fler möjligheter för att finansiera verksamheten.
5. Fritidsverksamhetsansvarig
är ansvarig för föreningsverksamhet för barn och ungdomar
ska registrera och kontrollera alla föreningens aktiviteter och verksamheter för
barn och ungdomar
ska regelbundet kontakta Fritidsförvaltningen i Malmö stad och andra
myndigheter som sysslar med barn- och ungdomsverksamheter.
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6. Studiecirkelanordnare
Studiecirkelanordnare har följande uppgifter:
ska koordinera studiecirklarna och kontakta myndigheterna vid behov
ska vägleda då det gäller att ta fram nya studiecirklar och ta fram
studiecirkelplaner och det material som behövs.
.

7. Internationell verksamhet
ska koordinera utvecklingen av föreningens internationella verksamhet

§8. Extra årsmöte
1.
2.
3.

Extra årsmöte kan förekomma vid behov.
Extra årsmöte sammankallas av styrelse eller revisorer eller om 2/3 av
föreningens medlemmar önskar det.
Kallelse till extra årsmöte skickas minst tre veckor före mötet.
Kallelse anslås också i föreningens lokal och finns tillgänglig på föreningens
hemsida. Handlingar finns tillgängliga i föreningslokalen och finns möjliga att
ladda ned på hemsidan senast 2 veckor före årsmötet.

§9. Ekonomi
1.
2.
3.

4.

5.

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret 1 januari - 31 december.
Föreningen har eget postgiro, postbox, bankkonto, telefon, fax, E-post osv.
Föreningens firmatecknare är: ordförande, sekreterare och kassör, två av dem i
förening. Om någon av dessa är bortresta får hen ge fullmakt till annan
styrelseledamot.
Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och protokoll. Inför
årsmötet ska revisionerna tillhandahålla en revisionsberättelse, där det ska
framgå om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.
Föreningens intäkter ska i första hand sättas in på föreningens konto.

§10. Revision
1.
2.
3.
4.

Revisorn ska granska styrelsens ekonomi och förvaltningsarbetet i
föreningen.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senaste en månad före
ordinarie årsmöte.
Räkenskapsår omfattar kalenderåret 1 januari till 31 december.
Revisorer ska göra granskningen en gång om året.

§11. Stämpel
Somaliland Förening i Malmö har sin egen stämpel med föreningsnamnet.
Stämpeln förvaras av ordförande eller sekreterare.
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§12. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom ordinarie årsmöte.
Förslag till ändringen ska skickas till föreningens
medlemmar minst två veckor före årsmötet. Förslaget anslås
också i föreningens lokal och finns tillgängligt på
föreningens hemsida. Stadgeändring sker genom
majoritetsbeslut av 2/3 av närvarande medlemmar.

§13. Uteslutning
Medlemmar som inte betalar medlemsavgift under en period av 3 månader
eller på något sätt motarbetar föreningsmålen kommer att fråntas sitt
medlemskap. Frågan avgörs av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inför styrelsen.

§14. Upplösning
Somaliland Förening i Malmö upplöses om föreningens medlemmar vid två på
varandra följande årsmöten beslutar detta. Det beslutet måste fattas med ¾ tre
fjärdedels majoritet vid det första mötet samt med enkel majoritet vid det andra
mötet.
Vid beslut om Somaliland Förening i Malmö upplösning ska dess tillgångar
efter det att alla skulder blivit betalda doneras till välgörande ändamål. Under
inga omständigheter får tillgångarna delas ut till medlemmar.

§15.Tvist om Språk
Detta är originalversion av stadgarna. Stadgarna har också översatts till
somaliska. Om någon tvist om språket uppstår från översättning eller tolkning,
ska den svenska texten vara gällande.
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