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Dispensansökan om behållande av konsulenttjänst och lokalkostnadsbidrag
Härmed ansöker vi, Toigye Taekwondo Club Malmö, om fortsatt hjälp att behålla vår konsulenttjänst
samt loklakostnadsbidrag under 2022/2023. På grund av omständigheter under år 2020 och 2021, med
pandemin och dess efterföljder har vi lidit av en minskning av vår verksamhet från och med mars 2020,
ändå fram till januari 2022.
Vi har varit tvungna att tackla ekonomiska svårigheter, då vi inte haft några betalande medlemmar under
tidigare nämnda period. På den positiva sidan har vi sedan februari 2022 sett medlemmar återvända till
verksamheten och ca 75% av våra yngre medlemmar (mellan 5 och17 år) är nu tillbaka i verksamheten.
Vår förening kämpar dock ekonomiskt för att både betala hyror av lokal men även andra basala utgifter.
Resultatet av de senaste åren och pandemin har skapat negativa efterföljder för vår förening, som bland
annat minskade bidrag under 2022/2023. Detta på grund av att vi inte kunnat arrangera lika många
aktiviteter som innan pandemin.
Nu när pandemin är en del av vår vardag och flertalet restriktioner lättat världen, börjar även vår
verksamhet sakta återhämta sig. Vår förening tillfrågar i denna skrivelse att Fritidsnämnden har
överseende och fortsätter att stötta vår förening med bidrag. Detta för att vi ska kunna fortsätta finnas
som en grogrund för barn och ungdomar, vilket har varit vårt motto sedan 1989.
Föreningen har i årtionden varit en trygg plats för barn och ungdomar att träna, umgås och utvecklas.
Föreningen har även varit med och bidragit till Malmös utbud av aktiviteter för både små och stora.
Föreningen har även haft utövare som tävlar på elitnivå och representerar Malmö och stadens
idrottsanda.
Dessa elitutövare har varit framgångsrika på tävlingar som EM, VM, Grand Prix-serier, European
Games och även varit med på OS i Rio 2016. För att föreningen ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi
på Toigye Taekwondo Club ert stöd. Vi hoppas att kunna fortsätta vårt goda samarbete med er på
Malmö Fritid, efter 33 år tillsammans.
Vi hoppas att fritidsnämnden kan bistå och hjälpa vår förening, med att behålla både vårt
lokalkostnadsbidrag och vår konsulenttjänst under 2022/2023 .

Tack på förhand,
Mario Glasnovic
Toigye Taekwondo Club Malmö
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