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Tjänsteskrivelse
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Vår referens

Malin Eggertz Forsmark
Avdelningschef
malin.eggertzforsmark@malmo.se

Ansökan om bidrag till organisationer 2019, Fotbollsklubbarnas
Samorganisation
FRI-2018-2675
Sammanfattning

Fotbollsklubbarnas Samorganisation har under flera år ansökt och beviljats verksamhetsbidrag
utanför ordinarie bidragssystem. Samorganisationen har den 28 augusti lämnat in en ansökan
om bidrag motsvarande 200 tkr för att kunna ge stöd och representera fotbollsföreningarna i
Malmö. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja Fotbollsklubbarnas
Samorganisation 200 tkr för verksamhetsåret 2019.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beviljar Fotbollsklubbarnas Samorganisation ett bidrag på 200 tkr för
verksamhetsår 2019.

Beslutsunderlag




Ansökan, Fotbollsklubbarnas Samorganisation
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 181025

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-10-18
Fritidsnämnden 2018-10-25
Beslutet skickas till

Fotbollsklubbarnas Samorganisation
Ärendet

Fotbollsklubbarnas Samorganisation inkom den 28 augusti 2018 med en ansökan om bidrag för
verksamhetsåret 2019. Organisationen bildades 1933 med uppgift att samla fotbollsföreningarna
i Malmö och verka för ett gott samarbete dem emellan samt ta tillvara deras ekonomiska intresse
och driva viktiga frågor för att utveckla fotbollen i Malmö. Samtliga fotbollsklubbar i Malmö har
möjlighet att vara medlem i organisationen och idag är 36 av 42 medlemmar. Enligt
samorganisationen samlar dessa 36 föreningar drygt 20 000 fotbollsutövare i Malmö.

SIGNERAD

2018-10-09

Samorganisationen deltar i fritidsförvaltningens referensgrupp och har bland annat till uppgift att
vara en länk mellan fotbollsföreningar i Malmö och fritidsförvaltningen. I den rollen har
organisationen i uppgift att:
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Företräda medlemsföreningarna och vara sakkunnig i fotbollsfrågor.
Ge underlag till förvaltningen vad gäller utveckling och avveckling av fotbollsplaner.
Representera fotbollsföreningar och ge stöd till förvaltningen vad gäller bidragsfrågor,
träningstider, fördelningskriterier och bokningsfrågor.
Ge stöd till fotbollsföreningar vad gäller bidragsansökningar och aktivitetsrapportering
mot Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet.
Ge stöd och verka för att flickor och pojkar ges likvärdiga möjligheter att spela fotboll.
Ge stöd till att flickor och pojkar som spelar fotboll ges möjlighet att representera
Malmö stadslag i turneringar och matcher.
Ge stöd och driva rekryteringsinsatser för flickor 2009-

Fritidsförvaltningen är positiv till samarbetet med Fotbollsklubbarnas Samorganisation och vill
gärna se en fortsatt inriktning på utökat stöd till flickfotbollen och extra insatser för att hjälpa de
mindre föreningarna som ofta har svårt att klara de ekonomiska åtagande som spel i seriesystem
innebär. Förvaltningen önskar att samorganisationen utvecklar samarbete med Korpen under
2019 för att möta de ökade intresset för breddfotboll.
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bevilja Fotbollsklubbarnas Samorganisation
ansökan om 200 tkr för verksamhetsåret 2019.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

