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Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 -2022
Fotbollens Samorganisation Malmö ansöker härmed om verksamhetsbidrag för år 2021 -2022
Organisationens sköter löpande verksamhet, ekonomiskt som sportsligt och är en kontaktlänk mot
kommun, myndigheter och specialförbunden för fotbollsföreningarna i Malmö.
För att även i fortsättningen kunna slippa att några i styrelsen fått sköta dessa uppgifter på sin
fritid eller bredvid civilt arbete och upplåtande av sitt hem för kontor och möteslokaler, är
verksamhetsbidraget en viktig förutsättning för organisationens utveckling och att kunna arbeta
under rimliga förhållande, samt möjliggör arvodering och betalning av tjänster och hyra av lokal
för verksamheten.
Organisationen kan inte klara sig utan ekonomiskt stöd från kommunen, föreningarna har rätt att
förvänta sig att vår organisation utvecklas i takt med den tidsaxel och snabba utveckling vi befinner
oss i, där allt större krav ställs på tillgänglighet och att specialkompetens finns i organisationen för
att kunna betjäna de aktiva fotbollsföreningarna i Malmö Stad.
Vi befinner oss i fotbollens metropol, med överlägset flest utövare och antal föreningar. Ett distrikt
där årskullarna de närmaste åren kommer att växa ytterligare, i takt med Malmö Stads positiva
utveckling.
Vi ser också en fördel och möjlighet i att, förvaltningen kan lägga ut och kommunicera delar av sitt
boknings och kommunikationsarbete med klubbarna på vår organisation. Detta skall ses som en
möjlig utökning och utveckling, av ett redan inlett och bra samarbete mellan förvaltningen och
Fotbollens Samorganisation i Malmö.
Nytt för 2019/2020 är att förvaltningen och organisation redan har inlett ett utökat samarbete där vi
bland annat kommer att starta upp och vara behjälplig förvaltningen i revisionsarbete med
fotbollsföreningarna i Malmö.
Barnkonventions utbildningar av våra föreningar är en annan stor och viktigt fråga som inletts
redan 2019 i vår regi i samarbete med förvaltningen och Skånes Idrottsförbund, där regelverket
verkställs och är lag från 2020.
Andra viktiga hållbarhetsfrågor som bl,a är kopplade till miljöaspekten och inventering av våra
framtid behov av fotbollsplaner och aktivitetshallar, diskuteras löpande med drift och vid
brukarsamtal ute på våra idrottsplatser. Allt för att skap förståelse mellan klubbarna,
fritidsförvaltningen och Samorganisationen för ett hållbart fotbolls Malmö.
Vi ansöker om ett årligt bidrag om 180,000,-

Fotbollsklubbarnas Samorganisation

Presentation av Malmö Fotbollens Samorganisation:
Fotbollens Samorganisation bildades 1933 med uppgift att inom sig samla
fotbollsföreningarna och verka för ett gott samarbete dem emellan samt tillvarata deras
ekonomiska och övriga viktiga frågor och intresse för att utveckla Malmö Fotbollen i
Malmö Kommun.
Samtliga klubbar i Malmö har möjlighet att vara medlem i organisationen och idag är 36
av 42 anslutna inklusive de tre största av alla LB07, FCR och MFF. Antalet utövare i
medlemsföreningarna är drygt 23,000. Det kan noteras att ej anslutna föreningar är
klubbar med endast ett seniorlag i sin verksamhet.
Samorganisationen arrangerar förutom sedvanliga fotbollskonferenser Malmö
Mästerskapet för seniorer och ungdomar inkluderat både herrar, damer, flickor och pojkar
sen starten av organisationen. Tävlingsmodellen och har blivit en viktig del av Malmö
fotbollens gemenskap varje år, där de mindre föreningarna får mäta sig med de lite större
och etablerade.
Under perioder görs alltid en extra satsning för flickor i kommunen - där vi prova olika
sätt att hitta framtidsmodeller för rekrytering av fler flickor till fotbollen.
Historiskt har varit att ett antal flickor och pojkar fått chansen att representera Malmös
Stadslag där vi sen många haft ett utbyte med Helsingborg/Köpenhamns Stad och
Mecklenburg/Vorpommern för flickorna.
Flertalet av de spelare som en gång representerat de olika stadslagen har vi sen fått se i
både MFF och FC Rosengårds Dam genom åren och våra olika landslag vilket är en viktig
PR för Malmö.
Varje år delar samorganisationen ut pris till den bästa junior pojken och bästa flickan i
Malmö fotbollen. Ett uppskattat pris som blir en fin del i den personliga fotbolls cv,n
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