Datum
2021-05-28 17:20

Sida
1(6)

Inskickat av: JÖRGEN WIBERG

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
Spelberoendes förening i Malmö
Organisationsnummer
846502-1072
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
528000
Organisationens postgiro eller bankgiro
5702-4622
Organisationens firmatecknare
Jörgen Wiberg

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
JÖRGEN WIBERG
E-postadress
jorgen@spelberoende.se

Mobiltelefon
0735002700

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

Datum
2021-05-28 17:20

Inskickat av: JÖRGEN WIBERG

Sida
2(6)

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
040-211081

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
malmo@spelberoende.se

Hemsida
www.spelberoende.se

Besöksadress
Olof Palmes plats 1

Postnummer besöksadress
214 44

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Olof Palmes plats 1

Postnummer postadress
21444

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Jörgen Wiberg

Telefonnummer
0735002700

E-post
jorgen@spelberoende.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Carita Nilsson

Telefonnummer
0733-265117

E-post
kassor.malmo@spelberoende.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Jörgen Wiberg

Telefonnummer
0735-002700

E-postadress
jorgen@spelberoende.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

111

Antal kvinnor

45

Antal män

66

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

72

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Spelberoendes förening är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning som vill verka för att förebygga och avhjälpa
spelberoende och dess anhöriga i första hand genom hjälp till självhjälp.
Detta ändamål vill spelberoendes förening främja genom att:
&#8722; Sprida information om spelberoendets orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser.
&#8722; Informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra berörda.
&#8722; Förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar särskilt bland barn och ungdomar.
&#8722; Kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare.
&#8722; Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida denna.
&#8722; Skapa förutsättningar för resurspersoner och styrelserepresentanter.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Spelberoende och anhöriga till spelberoende.
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.
Vår verksamhet består av självhjälpsmöten 2 kvällar per vecka.
Vi har en anställd som håller enskilda möten med spelberoende eller anhöriga till spelberoende. Vi håller föreläsningar och sprider
kunskap om spelberoende. Vi deltar också i flertalet nätverk.
Vi har lokalkostnader för vårt kansli i Folkets Hus i Malmö.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
När det ges tillfälle att träffas fysiskt igen förväntar vi oss en stor tillströmning av hjälpsökande som mår dåligt. Vi kommer att vara
förberedda på att hjälpa dessa till att kunna må bättre.
Att träffa andra i samma situation eller de som tagit sig tillbaka till ett liv utan spel är den bästa hjälpen.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Genom att regelbundet gå på möten ökar chansen att hålla sig spelfri.
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Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi har regelbunden uppföljning av antalet hjälpsökande på våra möten.
Två gånger om året träffas styrelse, anställda och ideella resurser för utvärdering och utbildning.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vi strävar efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor samt mellan spelare och anhöriga.
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.
Vår verksamhet riktar sig till personer från 16 år. Vid de lägre åldrarna rör det sig ofta om dataspelsberoende. Vi försöker då
sammankoppla dem med en som tagit sig igenom en liknande situation och förändrat sina levnadsvanor.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vår verksamhet är ett komplement till den behandling som Malmö Stad erbjuder. Till oss kan man komma innan, under och efter sin
behandling.
Framförallt kan vi ta emot en hjälpsökande direkt när denne söker hjälp. Det är viktigt att få hjälp snabbt när man väl är mottaglig. Det
allra viktigaste är att men efter en behandling fortsätter att gå hos oss.

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

1524250

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

7150

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

126074

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

2

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

646275

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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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
Region Skåne 410.000 (300.000 för 2021)
Spelberoendes Riksförbund 210.000
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse 2020 - signed.pdf (415 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultatrapport 20200101-20201231.pdf (8 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balansrapport 20200101-20201231.pdf (5 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)
revision 2020.pdf (1,54 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
till ansökan preliminär budget 2022.pdf (129 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan 2022.pdf (157 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Protokoll 28.02.2021 Årsmöte(pågår)(signed).pdf (361 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll 28.02.2021 Konstituerande(pågår)(signed).pdf (276 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 Malmö.pdf (34 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
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

Förord
Föreningen bildades hösten 2001. Verksamheten kom igång och en interimsstyrelse
utsågs. Den 5 november 2003 erhöll föreningen från Malmö Stad ett anslag för att
kunna driva verksamheten. Vi har fortsatt därefter fått anslag varje år från Malmö
Stad och Folkhälsomyndigheten. Region Skåne har också de senaste åren varit
bidragsgivare till vår verksamhet. För föreningen har detta inneburit att vi haft
möjlighet att ha ett kansli bemannat med två heltidsanställda. Under 2020 var vi dock
tvungna att dra ner antalet anställda till en.
Spelberoendes förening är en förening där:
•

•

Spelberoende som är medvetna om sitt missbruk och anhöriga/medberoende
till de spelberoende ges möjlighet att träffas för att kunna ge varandra stöd
utifrån ett självhjälpsperspektiv.
Föreningen ska också informera och ge föreläsningar om spelproblematik för
allmänhet t.ex. till vårdpersonal, skolor, sociala myndigheter etc, utifrån
föreningens samlade erfarenhet och kompetens. Föreningen utför inte någon
behandling, utan ger råd och stöd till hjälpsökande framförallt genom möten
men även med enskilda samtal. I föreningen finns resurspersoner bestående
av spelfria spelberoende och anhöriga. Spelberoendes förening är politiskt
och religiöst obunden.

Styrelseledamöter under verksamhetsåret 2020

Ordförande:

Jörgen Wiberg

Kassör:

Carita Nilsson

Ledamöter:

Tommy Strömstedt
Marianne Hemström
Paul Dadzie
Susanne Eriksmoen
Per Ekström
Michael Adams

Valberedning:

Dennis Ekström
Johan Eriksmoen

Auktoriserad revisor

Jenny Tobiaeson

Valda representanter vid SBRF:s årsmöte 28/3 samt representantskap 24/10:
Ordinarie, Malmö:
Madeleine Tügel
Susanne Eriksmoen
Jörgen Wiberg
Dennis Ekström

Reserver, Malmö:
Michael Adams
Tommy Strömstedt
Per Ekström
Johan Eriksmoen

Ordinarie, Kristianstad:
Dan Waidringer,

Reserver, Kristianstad:
Jonas Hansson

Lokal
Sedan 1/10 2006 har föreningen haft mötes- och kanslilokal i Folkets Hus på Olof
Palmes plats 1 i Malmö.

SPELBEROENDES RIKSFÖRBUND
Föreningen är ansluten till Spelberoendes Riksförbund (SBRF). Våra ombud
representerar vår förening vid riksförbundets årsmöte och representantskap.
EKONOMI och ANSTÄLLDA
Under 2020 har föreningen erhållit verksamhetsstöd från Malmö Stad på 528 000kr.
Dessutom har vi haft ekonomiskt stöd av Region Skåne på 400 000kr för utåtriktad
verksamhet. Från Folkhälsomyndigheten via Spelberoendes riksförbund har vi fått
190 000kr.
Till föreningen i Kristianstad fick vi 40 000kr från Riksförbundet
Under året har Madeleine Tügel (Mikael Forsberg t o m 31/3) varit heltidsanställd på
kansliet. Arbetet på kansliet kräver många svåra samtal. Detta medför att de
anställda får regelbunden vidareutbildning och extern handledning enligt önskemål
och efter behov.
STYRELSEMÖTEN
Föreningen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten.
MÖTESVERKSAMHET
Fram t o m 24 mars har vi haft fysiska möten varje helgfri tisdag och torsdag 18.30 20:00. Där har spelberoende och anhöriga haft möjlighet att träffas i
självhjälpsgrupper.
Sedan den 26 mars sker mötena online på grund av pandemin. I samarbete med vår
systerförening i Göteborg har vi kunnat erbjuda möten för våra hjälpsökande varje
måndag, tisdag och torsdag.
Målet med våra stödsamtal i grupp är att spelberoende ska få stöd för att kunna hålla
sig spelfria och ge anhöriga stöd och kunskap att ta hand om sig själv. Det är
imponerande att med ideella krafter kunna erbjuda kvällsmöten varje vecka året runt.
Detta arbete ger ett fantastiskt stöd och hjälp till hjälpsökande spelberoende och
deras anhöriga. Sista tisdagen i månaden har vi renodlade anhörig- och spelar
grupper. Övriga möten har vi blandade grupper med spelare och anhöriga. Vi har
aldrig spelare och anhöriga med nära relation till varandra i samma grupp. Mötena
leds av resurspersoner. Vi börjar våra möten med en kort presentationsrunda i
storgrupp samt eventuell information från styrelsen. Därefter sker mötet i mindre
grupper med en resursperson i varje grupp.

MARKNADSFÖRING/FÖRELÄSNINGAR
Under år 2020 har vi som tidigare år varit aktiva i att marknadsföra oss, dels genom
Region Skåne, men även genom vårt samarbete med Malmö Stad. Våra anställda
har varit ute och föreläst samt tagit emot besök av och informerat ett stort antal
personer under året. Exempel på verksamheter vi på detta sätt kommit i kontakt med
är skolor, arbetsförmedlingen, privata näringslivet, BUFF, Socialtjänsten,
Öppenvården och Beroendecentrum. Föreningen har varit medarrangör av
Brukarföreningarnas dag i Malmö. Vi är också medlemmar i NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk hälsa) Skåne. Vi ingår i Länsstyrelsens arbetsgrupp för Spel
om pengar.
Sedan pandemin slog till har mycket av denna verksamhet ställts in men en del har
genomförts digitalt.
Under julen satsade vi på radioreklam i Guldkanalen och i Sydsvenskans app.

SAMARBETE MED MALMÖ STAD OCH REGION SKÅNE
Vår förening har funnits i 19 år och lika länge har vi haft ett bra samarbete med
Malmö stad och på senare år även med Region Skåne. Ansvariga politiker och
tjänstemän visar ett ökat intresse för vår verksamhet och vi har ett mycket givande
samarbete med både Malmö stad och Region Skåne.
Under det år som gått har Spelberoendes förening i Malmö breddat sin verksamhet
och är idag en stödförening för spelberoende och deras anhöriga både i Malmö och
över hela Skåne. Vi har förutom vår utåtriktade verksamhet en mycket omfattande
stödverksamhet för spelberoende och deras anhöriga i självhjälpsgrupper.
STATISTIK
Spelberoende och anhöriga har möjlighet att genom telefonkontakt helgfria vardagar
boka in enskilda samtal med våra anställda. När det gäller kvällsmöten så hade vi i
Malmö 640 besök. Föreningen har 111 medlemmar. Vi hade 156 enskilda samtal och
128 telefonsamtal.
RESURSPERSONER
Resurspersonerna är utsedda av styrelsen för att de anses lämpliga att leda
grupperna på kvällsmötena. Resurspersonen kan vara en anhörig eller en
spelberoende som har varit spelfri i minst sex månader och som har varit aktiv på
våra möten. I våra självhjälpsgrupper hjälps vi åt att ge varandra stöd för att leva ett
spelfritt liv och kunna hantera anhörigsituationen. En spelberoende kan erbjudas
någon som följer med då ”korten skall läggas på bordet” inför familj, anhöriga,
arbetsgivare, socialtjänst eller kreditgivare. Dessa situationer kan ofta upplevas som

svåra och tunga och där kan resurspersonen eller våra anställda vara till stort stöd
och hjälp.
Vi hade en resursutbildning i våra lokaler den 16 mars samt en digital utbildning den
20 april. Detta var uppskattat bland våra ideellt arbetande resurser.

SLUTORD
År 2020 har varit ett annorlunda år. Vi har under flera år ökad kraftigt i antalet
deltagare på våra kvällsmöten. Under det gångna året minskade deltagandet på våra
kvällsmöten men antalet enskilda möten och samtal med hjälpsökande per telefon
ökade.
Omställningen till digitala möte har varit svår för många av våra hjälpsökande Trots
att våra digitala möten med tiden kommit att hålla mycket hög klass har motståndet
mot att prova varit stort.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till resurspersonerna som lägger ner mycket tid på att
stötta hjälpsökande. Ett stort tack till alla våra mötesdeltagare som bidrar till att hjälpa
varandra. Vi tackar också våra anställda som gjort ett mycket bra jobb.
Ett extra stort tack ger vi till er som lagt ner mycket tid och jobb på våra digitala
möten. Utan ert engagemang hade 2020 varit ännu värre.
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Resultatrapport
SPELBEROENDES FÖRENING I MALMÖ 846502-1072

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2021-02-12 08:35:42

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A385
Perioden

Perioden
/ Budget

Budget

7 150,00

89,4%

8 000,00

7 150,00

89,4%

8 000,00

210 100,00

210,1%

100 000,00

45 000,00

112,5%

40 000,00

3921 Malmö stad

792 000,00

150,0%

528 000,00

3941 Region Skåne

460 000,00

112,2%

410 000,00

1 507 100,00

139,8%

1 078 000,00

1 514 250,00

139,4%

1 086 000,00

1 514 250,00

139,4%

1 086 000,00

-126 074,00

100,9%

-125 000,00

-28 843,10

288,4%

-10 000,00

-480,00

9,6%

-5 000,00

5910 Information och marknadsföring

-10 528,19

105,3%

-10 000,00

6071 Aktiviteter styrelsen

-11 830,13

78,9%

-15 000,00

6072 Aktiviteter medlemmar och möten

-11 789,36

39,3%

-30 000,00

6073 Aktiviteter föreining och övrigt

-14 373,03

65,3%

-22 000,00

6074 Kristianstad/Hässleholm

-27 268,43

68,2%

-40 000,00

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3510 Medlemsavg / gåva
S:a Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
3911 Spelberoendes riksförbund Malmö
3912 Spelberoendes riksförbund Hässleholm

S:a Övriga rörelseintäkter

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring
Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5410 Maskiner/inventarier
5810 Bilpool

6075 Arvode revisor
6080 Utbildning resurspersoner/övriga
6110 Kontorsmateriel
6211 Telefon / Bredband
6250 Porto

-5 469,00

54,7%

-10 000,00

-20 435,14

68,1%

-30 000,00

-7 091,45

177,3%

-4 000,00

-30 294,93

101,0%

-30 000,00

0,00

0,0%

-1 000,00

-3 829,50

76,6%

-5 000,00

-55 344,00

104,4%

-53 000,00

-353 650,26

90,7%

-390 000,00

-454 815,00

90,4%

-503 000,00

-36 550,00

107,5%

-34 000,00

-113 862,00

71,6%

-159 000,00

7533 Särsk löneskatt pens.kostn

-9 125,00

70,2%

-13 000,00

7610 Personal utbildning

-8 427,63

56,2%

-15 000,00

636,00

-7,1%

-9 000,00

0,00

0,0%

-4 000,00

-12 250,00

81,7%

-15 000,00

6570 Bankkostnader
6991 övrigt
S:a Övriga externa kostnader

Personalkostnader
7010 Löner
7411 Pension Collectum
7510 Lagstadgade sociala avgifter

7620 Försäkringar
7690 Övr personalkostn/personalmöten
7691 Personalhandledning

Resultatrapport
SPELBEROENDES FÖRENING I MALMÖ 846502-1072

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2021-02-12 08:35:42

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A385
Perioden

Perioden
/ Budget

Budget

-634 393,63

84,4%

-752 000,00

-988 043,89

86,5%

-1 142 000,00

526 206,11
526 206,11
526 206,11

-939,7%
-939,7%
-939,7%

-56 000,00
-56 000,00
-56 000,00

-526 206,11

-

0,00

S:a Årets resultat

-526 206,11

-

0,00

Beräknat resultat:

0,00

0,0%

-56 000,00

S:a Personalkostnader

S:a Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Årets resultat
8999 Årets resultat

Balansrapport
SPELBEROENDES FÖRENING I MALMÖ 846502-1072

Sida 1 (1)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2021-02-12 08:36:40

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A385
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

12 940,00

12 940,00

388,00

13 328,00

12 940,00

12 940,00

388,00

13 328,00

62,76

62,76

-62,76

0,00

27 341,85

27 341,85

246 318,55

273 660,40

2 596,45

2 596,45

-1 385,68

1 210,77

1950 konto extra

200 000,00

200 000,00

264 000,00

464 000,00

S:a Kassa och bank

230 001,06

230 001,06

508 870,11

738 871,17

242 941,06

242 941,06

509 258,11

752 199,17

242 941,06

242 941,06

509 258,11

752 199,17

-319 163,66

-319 163,66

131 469,60

-187 694,06

131 469,60

131 469,60

-657 675,71

-526 206,11

-187 694,06

-187 694,06

-526 206,11

-713 900,17

-187 694,06

-187 694,06

-526 206,11

-713 900,17

2710 Personalskatt

-12 842,00

-12 842,00

5 454,00

-7 388,00

2731 Avräkn lagstadgade sociala avg

-17 689,00

-17 689,00

8 067,00

-9 622,00

2732 Avräkning särskild löneskatt

-24 716,00

-24 716,00

3 427,00

-21 289,00

-55 247,00

-55 247,00

16 948,00

-38 299,00

-55 247,00

-55 247,00

16 948,00

-38 299,00

-242 941,06

-242 941,06

-509 258,11

-752 199,17

0,00

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1630 skattekonte
S:a Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
1910 Kassa
1930 Bank förening
1940 Bankkort Madde

S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
2067 balansering vinst/förlust
2069 årets resultat
S:a Aktiekapital

S:a Eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder

S:a Kortfristiga skulder

S:a Skulder

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Beräknat resultat:

Preliminär budget 2022
Spelberoendes förening Malmö

Konto nr

Medlemsavgifter
Spelberoendes Riksförbund Kristianstad
Spelberoendes Riksförbund Malmö
Malmö Stad
Region Skåne
över från extra coronaanslag 2020
summa

2022
8 000
40 000
100 000
528 000
300 000

2021
8 000
40 000
150 000
528 000
300 000
190 000

976 000 1 216 000

tyvärr så finns inget utrymme för att återgå till två anställda
för att detta ska kunna bli av så behövs ytterligare 450000 kr

2022

2021
130 000
20 000
1 000
150 000
30 000
35 000
25 000
53 000
10 000
40 000
10 000
30 000
1 000
5 000
2 000
60 000
0
383 000
30 000
122 000
13 000
30 000
9 000
4 000
20 000
1 213 000

5010
5410
5810
5910
6071
6072
6073
6074
6075
6080
6110
6211
6250
6570
6991

Lokalhyra
Maskiner/Inventarier
Bilpool
Information/marknadsföring
Aktiviteter styrelsen
Aktiviteter medlemmar/möten
Aktiviteter föreningen/övrigt
Föreningen Kristianstad
Revisorarvode
Utbildning resurspersoner/övriga
Kontorsmateriel
Telefon / Bredband
Porto
Bankkostnader
Övriga
Projekt (corona 2020)

131 000
10 000
1 000
10 000
30 000
35 000
25 000
40 000
10 000
30 000
5 000
30 000
1 000
5 000
6 000

7010
7411
7510
7533
7610
7620
7690
7691

Löner
Pension Collectum
Lagstadgade sociala avgifter
Särskild löneskatt
Personalutbildning
Försäkringar
Övriga personalkostnader/möten
Personalhandledning
summa

395 000
32 000
124 000
13 000
10 000
9 000
4 000
20 000
976 000

Verksamhetsplan 2022
Kansliet
Kansliet ska fortsätta sin viktiga och efterfrågade verksamhet med att ta emot telefonsamtal och
besök från hjälpsökande spelberoende och anhöriga.
P g a bristande ekonomi har vi varit tvungna att säga upp en av våra anställda. Det är dock av högsta
prioritet att vi snart kan anställa en person till.
Det behövs för att klara av den utåtriktade verksamheten mot allmänhet, socialtjänst och skolor där
vi fångar upp hjälpsökande.
Kansliets personal är också med i flertalet nätverk.
För att klara av att vara med i nätverk, hålla föreläsningar och samtidigt vara tillgänglig för
hjälpsökande på telefon och besök är vi i stort behov av att anställa en person till.

Kvällsverksamhet
Varje helgfri tisdag och torsdag håller vi självhjälpsmöten för spelberoende och anhöriga. Detta är
grunden i vår verksamhet. Dessa möten är ett fantastiskt komplement till behandling. När en
spelberoende väl söker hjälp är det viktigt att hjälpen kommer igång snabbt. I väntan på ev
behandling kan man gå på våra möten. Risken för att man tappar motivationen är annars stor. Även
efter behandlingen gör våra möten stor skillnad. En behandling upphör men på våra möten kan man
gå i all framtid. Detta innebär i många fall att man förhindrar ett återfall och sparar mycket pengar till
kommunen.
Kvällsverksamheten drivs av anställda samt ideella resurspersoner.
En gång i månaden har vi speciell kvinnogrupp och en gång i månaden speciell anhöriggrupp.

De fysiska kvällsmötena är för närvarande pausade. Istället finns möjlighet att närvara på
onlinemöten fyra kvällar per vecka.

Resurspersoner
I dagsläget har vi 14 resurspersoner som håller i våra kvällsmöten. Vi ska hålla minst två utbildningar
per år för dessa.

Anhöriga
Vi är en av få ställen där anhöriga till spelberoende kan få stöd. Anhöriga är välkomna både
tillsammans med den spelberoende men även själv. En anhörig kan vara i behov av stor hjälp även
om den spelberoende inte söker hjälp. Ofta mår de anhöriga mycket dåligt och att höra andra
anhöriga berätta kan vara till stor hjälp. Vi planerar att genomföra en anhörigutbildning under året.

Barn
Vår verksamhet riktar oss inte direkt till barn men indirekt vill vi hjälpa de 68.000 barn som lever med
en spelberoende. Vi ska arrangera aktiviteter för våra medlemmar med familjer. Många av dessa
barn kommer inte annars ut på så många aktiviteter då ekonomi och tid saknas. Vi tittar över hur vi
kan samarbeta med BUFFF och Maskrosbarn.

Medlemskap
Vi har väldigt många hjälpsökande som inte är medlemmar. Det har flera orsaker, ont om pengar,
vissa går kort tid, en del vill vara anonyma. Vi ska göra mer för att få fler att bli medlemmar. Det
kommer dock aldrig att bli ett krav då det viktigaste är att alla som vill får hjälp.

Jörgen Wiberg
Ordförande

Protokoll från Spelberorendes förening Malmö 28.02.2021, kl 11:00 via ZOOM
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jörgen Wiberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 3 Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet godkänner mötets utlysande men till protokollet läggs att det skickades ut 11 dagar
försent enligt stadgarna. Inbjudan/kallelsen har skickats ut till medlemmar via epost och även
funnits på föreningens Facebook sida.
§ 4 Godkännande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades till 9.
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden
§ 5 Val av ordförande för mötet
Jörgen Wiberg valdes till ordförande för mötet.
§ 6 Val av sekreterare för mötet
Susanne Eriksmoen valdes till sekreterare för mötet.
§ 7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Carita Nilsson och Dan Waidringer
§ 8 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2020
Berättelsen för verksamhetsåret 2020 presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till handlingarna.
§ 9 Fastställande av resultat/balansräkning 2020
Årsmötet beslutade att godkänna resultat/balansräkning för 2020 och lägga dessa till
handlingarna.
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§ 10 Revisorns berättelse för verksamhetsåret 2020
Revisionsberättelse från auktoriserad revisor Jenny Tobiasson från Revelino Revision AB lästes upp
och godkändes.
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift till föreningen
Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr per person och år.
§ 13 Fastställande av budget för 2021
Kassör Carita Nilsson gick igenom förslag till budget för 2021 och berättade att torsdagen
25.02.2021 besluta Region Skåne på deras möte att sänka bidraget till föreningen. Därav kommer
budgeten att justeras efter årsmötet och skickas ut till deltagarna på årsmötet. Detta godkändes
av årsmötet.
§ 14 Val av ordförande, 2 år
Valberedningen presenterade Jörgen Wiberg som sitt förslag till ordförande.
Årsmötet beslutade att välja Jörgen Wiberg till ordförande under nästkommande 2 år.
§ 15 Val av ledamot, 2 år
Valberedningen presenterade Johan Eriksmoen som sitt förslag till ledamot.
Årsmötet beslutade att välja Johan Eriksmoen till ledamot under nästkommande 2 år.
§ 16 Val av ledamot, 2 år
Valberedningen presenterade Dan Waidringer som sitt förslag till ledamot.
Övrig nominerad till ledamot var Paul Dadzie
Årsmötet beslutade att välja Dan Waidringer till ledamot under nästkommande 2 år.
§ 17 Val av revisor, 1 år
Årsmötet beslutade att välja auktoriserad revisor Jenny Tobiasson från Revelino Revision AB.
§ 18 Val av valberedning, 1 år
Årsmötet valde Madeleine Tügel och Dennis Ekström som valberedare.
§ 19 Val av 4 st ombud till SBRF samt ersättare, 1 år
Ordinarie
Jörgen Wiberg
Susanne Eriksmoen
Madeleine Tügel
Johan Eriksmoen

Reserver
Michael Adams
Carita Nilsson
Per Ekström
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§ 20 Val av 2 st ombud från Kristianstad till SBRF samt ersättare, 1 år
Ordinarie med rösträtt
Reserv
Dan Waidringer
Markus Sundh
Ordinarie ej rösträtt
Jonas Hansson
§ 21 Behandling av frågor som i vederbörlig ordning inkommit till årsmötet
Inget har inkommit
§ 22 Mötet avslutades
Mötesordförande Jörgen Wiberg tackade alla närvarande och riktade ett tack till avgående
ledamöter Marianne Hemström och Paul Dadzie och förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare för mötet

Ordförande för mötet

____________________________
Susanne Eriksmoen

______________________________
Jörgen Wiberg

Protokoll justerare

Protokoll justerare

____________________________
Carita Nilsson

_______________________________
Dan Waidringer
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Protokoll från det konstituerande styrelsemötet 28.02.2021 kl 11:45 via ZOOM
Närvarande:
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Jörgen Wiberg
Carita Nilsson
Tommy Strömstedt
Susanne Eriksmoen
Per Ekström
Johan Eriksmoen
Dan Waidringer

Frånvarande:
Ledamot
Michael Adams

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jörgen Wiberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för nästkommande år valdes Susanne Eriksmoen.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Val av vice ordförande
Till vice ordförande valdes Tommy Strömstedt.
§ 5 Firmatecknare
Till firmatecknare valdes ordförande Jörgen Wiberg och kassör Carita Nilsson gemensamt för
föreningen
§ 6 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att vara söndagen den 21 mars 2021 kl 10:00 via ZOOM. Detta möte
kommer även att vara ett ombudsmöte.

§ 7 Mötet avslutades
Jörgen förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

____________________________
Susanne Eriksmoen

__________________________________
Jörgen Wiberg
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Stadgar
Spelberoendes Förening Malmö
Senast reviderade vid årsmötet 2019 02 28

§ 1 Föreningens ändamål.
Spelberoendes förening är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning som vill
verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende och dess anhöriga i första hand genom
hjälp till självhjälp.
Detta ändamål vill spelberoendes förening främja genom att:
− Sprida information om spelberoendets orsaker, konsekvenser, uttrycksformer,
behandling och möjliga hjälpinsatser.
− Informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra
berörda.
− Förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar särskilt bland barn och
ungdomar.
− Kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till
beslutsfattare.
− Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida
denna.
− Skapa förutsättningar för resurspersoner och styrelserepresentanter.

§ 2 Organisation.
Föreningens högst beslutande organ är årsmötet och mellan dess sammanträden leds den
löpande verksamheten av föreningens styrelse som inom sig kan utse arbetsutskott.
§ 3 Medlemskap.
Mom. 1 Medlem i spelberoendes förening vänder sig främst till spelberoende och
medberoende/anhöriga till spelberoende. Stödmedlemskap är möjligt för organisationer
och enskilda personer.
Medlemskap erhålls genom betalning av årsmötet fastställd årsavgift.
Mom.2 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller av årsmötet/styrelsen fattade
beslut, och/eller besöker föreningens mötesverksamhet påverkad av alkohol och/eller
droger, kan efter beslut av styrelsen fråntas sitt medlemskap och uteslutas ur föreningen.
§ 4 Årsavgift.
Varje till föreningen ansluten enskild person, företag eller organisation skall betala en
årsavgift som fastställs av årsmötet.
§ 5 Föreningens styrelse.
Mom. 1 Styrelsen består av minst fem (5) ledamöter, Ordförande, kassör samt minst tre
övriga ledamöter.
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Kassör får inte ha eller ha haft någon spelproblematik.
Ledamot med spelproblematik skall för att vara valbar ha varit spelfri i minst sex (6)
månader vid nomineringstillfället.
Styrelsen väljs på årsmötet för en mandatperiod av två (2) år, bland föreningens
medlemmar.
Vid förfall för ordförande inträder istället vice ordförande.
Mom. 2 Återkallande av uppdrag.
Om ledamot av föreningsstyrelsen uppenbart åsidosatt sina åliggande eller på annat sätt
förverkat det förtroende uppdraget förutsätter utan skäl till uteslutning ur föreningen
föreligger kan styrelsen/årsmötet skilja denne från uppdraget.
Mom. 3 Sammanträden.
Styrelsen sammanträder i den omfattning styrelsen själv beslutar.
Mom. 4 Styrelsens giltighet.
För att styrelsebeslut skall vara giltigt fordras att mer än hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet.
Mom. 5 Arbetsutskott/beredning.
Ordförande samordnar föreningens arbete samt bereder styrelsens sammanträden.
Föreningsstyrelsen skall:
− leda och offensivt utveckla föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgar
och beslut fattade av årsmötet
− årligen upprätta verksamhetsberättelse med räkenskapssammanställning som skall
granskas av årsmötet, förslag till föreningsstyrelsen kan väckas av enskild medlem
− föreningsstyrelsen och årsmötet kan inrätta tillfälliga arbets/beredningsgrupper för
vissa ändamål
− föreningsstyrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltning av medel och verksamhet
§ 6 Firmateckning.
Föreningsstyrelsen utser de personer som har rätt att teckna föreningens firma.
Firmateckning är giltig endast då firman tecknas av två i föreningen, en av dessa personer
får inte ha eller ha haft någon spelproblematik. Bemyndigande som firmatecknare gäller
tillsvidare och kan när som helst återkallas av föreningsstyrelsen.
§ 7 Revision.
Mom. 1 Årsmötet fastställer en (1) auktoriserad revisor. Denne/denna skall granska
föreningens verksamhet och räkenskaper samt till ordinarie årsmöte avge
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mom. 2 Den årliga revisionen skall vara avslutad senast i mitten av februari månad.
Mom. 3 Revisorn har rätt att när som helst inventera föreningens tillgångar samt granska
dess böcker, räkenskaper och andra handlingar.
Mom. 4 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 8 Valberedning.
Mom. 1 Årsmötet väljer valberedning bestående av minst två ledamöter.
Mom. 2 Mötet fastställer antalet ledamöter samt väljer ordförande/sammankallande.
Ordförande har utslagsröst.
Mom. 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag på kandidater till
ordförande, kassör samt övrig styrelse.
Mom. 4 Valberedning skall senast sex (6) veckor före årsmöte ge besked till föreningens
medlemmar om förestående val och sista dag för inlämnande av förslag.
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Mom. 5 Enskilda medlemmar kan lämna skriftliga förslag till valberedning senast den dag
valberedning meddelat. Valberedning får själv nominera kandidater. Endast de kandidater
som nominerats hos valberedning senast den dag valberedning meddelat är valbar.
Mom. 6 Valberedning skall kontrollera att föreslagna kandidater är valbara enligt
föreningens stadgar.

§ 9 Årsmöte.
Mom. 1 Årsmötets ledamöter består av föreningsstyrelsens ledamöter, revisor och
föreningens medlemmar som erlagt årsavgift. Varje ledamot/medlem äger en röst.
Mom. 2 Ordinarie årsmöte hålls senast före februari månads utgång, på den som dag som
föreningsstyrelsen beslutar.
Mom. 3 Kallelse till årsmötet skall utsändas till medlemmarna senast sex (6) veckor före
mötet
Mom. 4 Enskild medlem äger rätt att till föreningsstyrelsen inkomma med motion/förslag
i ärende som rör föreningens angelägenheter att upptas på årsmötet.
Motion/förslag skall vara skriftlig och föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor
före årsmötet.
Mom. 5 Alla beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet och öppen omröstning. Om
årsmötesledamot begär sluten omröstning skall så ske. Röstning genom fullmakt får inte
ske. Vid lika röstetal skall den mening gälla som årsmötesordförande bifaller förutom vid
personval då lottning tillämpas. Årsmötesordförande väljs av årsmötet efter förslag från
föreningsstyrelsen.
Mom. 6 Föreningsstyrelse får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen.
Mom. 7 Vid ordinarie årsmöte skall följande tas upp på dagordningen:
− godkännande av röstlängd
− val av ordförande för mötet
− val av sekreterare för mötet
− val av protokolljusterare tillika rösträknare
− fråga om mötets behöriga utlysande
− styrelsens berättelse för verksamhetsåret
− fastställande av resultat/balansräkning
− revisorernas berättelse för verksamhetsåret
− fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
− fastställande av årsavgift
− val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år
− val av kassör för föreningen för en tid av två (2) år
− val av styrelseledamöter för en tid av två (2) år
− fastställande av auktoriserad revisor för en tid av ett (1) år
− val av valberedning för en tid av två (2) år
− övriga val
− behandling av frågor som i vederbörlig ordning inkommit till årsmötet
Mom. 8 Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar, eller revisorerna eller minst 30 % av
föreningens medlemmar skriftligen så begär hos föreningsstyrelsen.
Mom. 9 Kallelse till extra årsmöte skall utsändas per post till medlemmarna senast två (2)
veckor före mötet. I kallelsen skall anges det ärende som föranlett extra årsmöte.
Vid extra årsmöte får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
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§ 10 Resursperson.
Resursperson är den person som leder självhjälpsgruppsmöten.
Resursperson kan den vara som har varit spelfri i minst sex (6) månader, anhörig eller
annan intresserad/lämplig person och som utnämns av styrelsen.
Resursperson som tar sig återfall eller på annat sätt inte är lämplig fråntas sitt uppdrag.

§ 11 Stadgeändringar.
Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmötet efter förslag från
föreningsstyrelsen eller motion/förslag från medlem. För ändring av § 1, 11 och 12 fordras
beslut på två på varandra följande årsmöte varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan
möten skall förlöpa en tid av minst tre månader.
§ 12 Anställning.
Om föreningen har en eller flera anställda skall styrelsen utse en personalansvarig.
Styrelseledamot får inte vara anställd eller uppbära konsultarvode ur föreningens budget.
§ 13 Föreningens upplösning.
Föreningen kan inte upplösas om inte minst tre fjärdedelar av de röstberättigade
medlemmarna är närvarande vid årsmötet och ger sitt bifall.
Föreningens tillgångar skall återbetalas till respektive anslagsgivare. Donationer och
övriga medel skall tillfalla de Hemlösas förening Malmö eller liknande förening.
Årsmötets beslut om upplösning skall meddelas samtliga medlemmar.

4

