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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
Kamratföreningen NU
Organisationsnummer
802456-8944
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
40000
Organisationens postgiro eller bankgiro
706-5014
Organisationens firmatecknare
Inga-Britt Andersson

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
Siv Inga-Britt Andersson
E-postadress
inga-britt.a@telia.com

Mobiltelefon
0767808705

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
0735407275

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
tuttaneriksson8@gmail.com

Hemsida
Har ej

Besöksadress
Idunsgatan 75 (RSMH's lokal)

Postnummer besöksadress
21446

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
c/o RSMH, Idunsgatan 75

Postnummer postadress
21446

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Britt Eriksson

Telefonnummer
0735407275

E-post
tuttaneriksson8@gmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Inga-Britt Andersson

Telefonnummer
0767-808705

E-post
inga-britt.a@telia.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Britt Eriksson

Telefonnummer
0735407275

E-postadress
tuttaneriksson8@gmail.com

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

31

Antal kvinnor

12

Antal män

19

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

31

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
NU är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell stödförening för människor i utanförskap.
Föreningens värdegrunder bygger på:
- att alla människor har ett lika värde,
- att verka för en demokratisk jämställdhet,
- att motverka rasism och utanförskap,
- att verka för nykterhet och drogfrihet.
Med värdegrunderna som bas skall föreningen skapa drogfria mötesplatser för människor som delar dessa värdegrunder.
Föreningen skall även söka samverkan med andra föreningar som delar NU's värdegrunder.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Människor i utanförskap som har en egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, vilket har lett till ensamhet och isolering 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.
Föreningen håller öppet varannan lördag kl 11.00 - 14.00 året runt. Vid storhelger ordnar vi samkväm med mat. Utöver detta åker vi
på utflykter, går på bio, bowlar, spelar minigolf etc.
Lokalkostnader (hyran till RSMH) är 4.000,-/år.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Medlemmarna får tillgång till gemenskap. De bryter sin isolering och ensamhet.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
På lång sikt i större omfattning kunna integreras i samhället, behålla sin nykterhet och drogfrihet.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Nej
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vi är lyhörda på våra medlemsmöten så att både kvinnor och män får göra sin talan hörd.
Ansvarsområden i föreningen, ex.vis kaffekokning och städning, delas av alla.

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
Vi är tillgängliga när Malmö stads stödinsatser är stängda.

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

62900

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

2900

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

4000

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
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Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej

Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.pdf (824 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Ekonomisk sammanställning 2020.pdf (373 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Ekonomisk sammanställning 2020.pdf (373 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 för verksamhetsåret 2020.pdf (260 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budget 2022 NU.pdf (57 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan 2022 NU.pdf (94 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll NU 210327.pdf (629 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll från konstituerande styrelsemöte NU 2021.pdf (386 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.pdf (26 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
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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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Nya Utmaningen NU
Org. nr 802456-8944

Preliminär Budget 2022

Hyra

4000

Sommaraktivitet

6000

Lördagsaktivitet (200kr/möte)

6000

Grillkvällar

1000

Bowling &mat

3000

Restaurangbesök

1000

Bio

7000

Julfest

4000

Påskfirande

2500

Nyårsfirande

2500

Kontorsmaterial

1000

Medlemsavgift ABF

200

Bankavgifter

1200

Oförutsedda utgifter

600
______
40 000kr

Nya Utmaningen NU
Org.nr 802456-8944

Preliminär Verksamhetsplan 2022
Föreningen vänder sig till människor i olika slag av utanförskap.
Föreningens syfte är att verka för människors lika värde och vara en mötesplats där medlemmar kan forma gemensamma mål och tillsammans skapa ett program med aktiviteter.
Föreningen disponerar lokal genom RSMH, Idunsgatan 75, Malmö. Lokalen är öppen varannan lördag mellan 11.00 – 14.00 och kan även disponeras andra tider under förutsättning att
den inte är reserverad för RSMH’s egna aktiviteter.
Regelbundna styrelse- och medlemsmöten kommer att genomföras.
Sociala aktiviteter såsom biobesök, grillkvällar, bowling samt påskfest, julfest samt nyårsfirande kommer att anordnas i föreningens regi. En trevlig sommaraktivitet kommer också att
genomföras.
Under rådande pandemi kommer vi att i möjligaste mån anpassa och tänka nytt för att genomföra våra aktiviteter utan att sprida smitta.
Verka för att under 2022 sprida kunskap om föreningen och öka medlemsantalet.
Fortsatt samarbete med RFHL, Länkarna, Qvinnokulan, Comigen samt RSMH.
Malmö i maj 2021
Styrelsen

STADGAR
§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Nya Utmaningen ”NU”. Föreningen har sitt säte i Malmö

§2 Målsättning

”NU” är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell stödförening för
människor i utanförskap.
Föreningens värdegrunder bygger på:
¤ att alla människor har ett lika värde,
¤ att verka för en demokratisk jämställdhet,
¤ att motverka rasism och utanförskap,
¤ att verka för nykterhet och drogfrihet.
Med värdegrunderna som bas skall föreningen skapa drogfria mötesplatser för
människor i som delar dessa värdegrunderna.
Föreningen skall även söka samverkan med andra föreningar som delar ”NU”s
värdegrunder.

§3 Medlemskap
Enskilda och juridiska personer som vill stödja föreningens målsättning kan bli
medlemmar.

§4 Uteslutning av medlem
Medlemsmöte har rätt att utesluta medlem om denna skadat verksamheten, har
begått kriminell handling e.dyl. gentemot föreningen.
För uteslutning krävs att ¾-delar av mötet är överens.

§5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

§6 Årsmöte
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmöte och styrelsemöte.
Styrelsen skall bestå av ojämt antal ledamöter, minst 5st samt minst 2st
suppleanter.
Ordförande & Kassör väljs särskilt ( Väljs inte samtidigt ).
Mandattiden är två (2) år med möjlighet till omval.
Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Årsmötet väljer även en (1) ordinarie revisor och en (1) revisorsuppleant.

§7 Tidpunkt för årsmötet
Årsmötet skall äga rum senast den 31 mars varje år. Kallelse samt verksamhetsoch förvaltningsberättelse skall utsändas till medlemmarna två (2) veckor före
mötet.

§8 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte om revisorerna eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställan skall ske skriftligen och innehålla
skälet för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp
till behandling.

§9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av tre (3) styrelseledamöter varav två (2) i förening.

§11 Stadgeändringar
För förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antal
avgivna röster.

§12 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. I beslutet om upplösning av föreningen skall det anges att
föreningens eventuella tillgångar används till ett bestämt drogförebyggande
ändamål. Ovanstående stadgar antagna på konstituerande medlemsmöte.

