Civilsamhället samverkar

Kommentarer till förslag Föreningsstöd 2019
Malmö Ideella med anor från 40-talet påverkat utvecklingen i Malmö. Vi är en partipolitiskt och religiöst
obunden organisation som består av 301 medlemsorganisationer. Dessa föreningar, samfund, stiftelser,
studieförbund, samarbetsorganisationer och andra idéburna organisationer har gått samman för att
lyfta och driva gemensamma frågor och för att stärka hela den idéburna sektorn i Malmö. Totalt når vi
1.210 idéburna Malmö organisationer via våra organisationer och dess medlemsföreningar.

Malmö Ideella tackar KC Kompetenscenter för väl genomförda remisskonferenser.
Malmö Ideella upplever att fritidsnämnden och fritidsförvaltningen föreslår förbättringar och
mer tydlighet till föreningslivets bästa!
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Hantering av personnummer bör bygga på integritet, säkerhet och enkel administration.
Medlemsavgiftens krontal som egenfinansiering bör ges möjlighet att likställas med
annan egenfinansiering.
Hantering av stöd till verksamhet med funktionsnedsatta utifrån GDPR bör bygga på
förtroende med föreningens verifierade rapporter.
Religiösa verksamheter och aktiviteter, förmodar vi definieras utifrån innehåll och inte
utifrån organisationens namn som genomför innehållet.
Förvaltningen bör även synliggörs andra stöd och bidrag till arrangemang som finns
inom Malmö stad eller Region Skåne.
Arrangemang som går med överskott och får kommunalt stöd är positivt, då överskottet
tillfaller nästa generation i föreningen och aldrig till privatpersoner inom föreningslivet.
Utbildningsbidrag är betydelsefullt för ledarskapet. Innehållet är viktigare än platsen.
Det är rimligt att nyckelpersoner i föreningar som uppbär allmänna medel alltid vill
hämta in aktuell kunskap.
Påsk och jul är även lov då stadens barn och ungdomar behöver föreningslivet.
Tjänsteperson och kontaktuppgifter behöver synliggöras till respektive bidrag.

Malmö Ideella som en av stadens "experter" på föreningslivet tar mer än gärna till sig mer
kunskap om vilka motiv som finns när föreningar avregistreras sig i kommunen.
Inför framtiden vill vi föra samtal kring fler hållbara förbättringar till civilsamhället i Malmö.
T ex att undersöka vilka möjligheter kommuner har med att införa ett transfersystem mellan
varandra, som möjliggör föreningsstöd oavsett var den aktiva medlemmen är bosatt
Malmö Ideella ser positivt på de nu många förbättringar som Malmö stad föreslår. Ett
föreningsstöd som litar på civilsamhället och dess företrädare är rätt väg.
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