Till Malmö stad
Fritidsförvaltningen

Yttrande över förslag till Föreningsstöd 2019
•
•
•
•

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation - MISO – är mycket positiva till att vara remissinstans
för våra medlemsföreningar och idrotten i Malmö.
MISO är också mycket positiva till den remisskonferens som arrangerades den 10 oktober.
MISO har haft dialog med sina medlemsföreningar kring förslaget.
MISO kommenterar de punkter som vi har synpunkter på och avslutar med allmänna synpunkter.

Frågor kring MISOs yttrande kontakta
Linda Attin
linda.attin@miso.se
0707 49 39 21

Föreningsstöd 2019
Allmänna bestämmelser
Punkt 4 – Spärrade föreningar /organisationer
Gällande avregistrering förslår vi att det sker tidigast ett år efter föreningens senaste årsmöte.
Punkt 4 – Innehåll i årsmötesprotokollet
Vi anser att krav på förening bör följa de stadsövergripande kraven.
Krav på föreningen
En förening som söker bidrag ska: (MISOs förslag till centralt regelverk)
-

-

-

ha antagit stadgar, fungera enligt demokratiska principer och vara en icke vinstdriven
organisation.
vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
ha ett bankkonto, bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.
ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer och ha genomfört årsmöte där
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning blivit godkänd och revisionsberättelsen
blivit behandlad.
i sin verksamhet följa gällande lagstiftning.
inte vara i konkurs eller likvidation.
vara aktiv i Malmö
Föreningen ska också ta ställning för demokratin som samhällssystem och verka för
jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt ta
avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Föreningen ska skapa möjlighet till delaktighet och deltagande i föreningen oberoende av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Gällande krav på beslut om medlemsavgift i årsmötesprotokollet har vi inga synpunkter
1

Allmänna bidrag
Uppräkning av de lönegrundande bidragen är nödvändig. Bör följa den uppräkning som kommunen
gör i egen personalbudget.
Mindre Arrangemangsbidrag
MISO anser att det är viktigt att säkerställa att bedömningen av arrangemanget ”ska visa utveckling”
sker av mer än en person på förvaltningen. Dialog bör ske med berörd förening.
MISO anser också att det är ok att arrangemang ger ett överskott. Viktigt är att en förening ges
möjlighet att budgetera för oförutsedda utgifter.
Utbildningsbidrag
MISO anser att det är viktigt att säkerställa att bedömningen av ”vad som är kompetensutveckling”
sker av mer än en person på förvaltningen och i dialog bör ske med berörd förening. Ansökningar skall
behandlas i god tid före planerad utbildning.
Lovbidrag och Spontan i stan
MISO förutsätter att godkännandet av lämplig lokal sker i samband med beviljandet av bidraget och
inte under pågående aktivitet.
Övrigt
De föreningar som endast har ett fåtal medlemmar med funktionsnedsättning SKA ersättas på något
sätt. Helt orimligt om förvaltningen inte finner en lösning på detta.

Allmänna synpunkter från MISO / MISOs medlemsföreningar
•
•
•
•
•
•

•

MISO anser att ledarledd gruppverksamhet bör sänkas till minst 3 medlemmar.
MISO anser att det bör inledas samtal med Region Skåne för att lösa ersättningsfrågan så
medlemmar från andra kommuner kan tillgodoräknas.
MISO anser att man bör se på en lösning med att behålla 5 medlemmar i en grupp men godkänna
att två bor i annan kommun.
MISO anser att Slutrapport i APN bör kunna göras efter varje kvartal för föreningar som så önskar.
MISO anser att det ska finnas kontakttelefonnummer till de som handlägger föreningsstödet i
dokumenten.
MISO anser att redovisningstiden för alla bidrag ska vara samma, idag är det 30 alternativt 45
dagar. För att föreningar ska kunna hinna betala fakturor anser MISO att 45 dagar ska vara
gällande vid all redovisning.
Man kan också fundera över varför en grupp med både gamla och unga tillsammans inte kan vara
en godkänd aktivitet? Samt att man kan få bidrag för en ledare över 25 år per grupp.

Avslutningsvis
Än en gång har vi som samorganisation kort tid på oss att inkomma med yttrande. MISO önskar
bestämt att dialog kring Föreningsstöd 2020 startar under våren 2019.
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