E-postformulär
Organisationens namn:
Föreningen Paraplyet

Besöksadress
Industrigatan 33

Postadress:
21228

Telefon:
040-669 09 20

Mobil:
0707467171

Hemsida:
foreningenparaplyet.se

E-post:
paraplyet@foreningenparaplyet.se

Postgiro/bankgiro:
382-8753

Organisationsnummer:
802489-6139

Uppgiftslämnare:
Petra Eninge
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Ordförandes namn:
Gert Igheden

Ordförandes telefon
070-8494061

Ordförandes E-post:
gerteva@telia.com

Kassörens namn:
Petra Eninge

Kassörens telefon:
0707467171

Kassörens E-post:
eninge@hotmail.se

Revisorns namn:
Jessica Thornqvist

Revisorns telefon:
040-393830

Revisorns E-post:
jessica.Tornqvist@crowehorwath.se

Totalt antal medlemmar den 31 december 2017:
9 föreningar med kansli, 1skåpsförening, 5 föreningar endast medlemskap
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Antal män (av medlemmarna 31 december 2017):
Vet ej

Antal kvinnor (av medlemmarna 31 december 2017):
Vet ej

Antal personer som ej vill definiera kön (av medlemmarna 31 december 2017):
Vet ej

Totalt antal medlemmar som bor i Malmö:
Vet ej

Antal män (bland medlemmarna) som bor i Malmö:
Vet ej

Antal kvinnor (bland medlemmarna) som bor i Malmö:
Vet ej

Antal personer (bland medlemmarna) som ej vill definiera kön:
Vet ej

Medlemsavgift:
1000kr

Syfte med organisationen enligt stadgar:
Föreningan har till ändamål att tillhandahålla anpassade gemensamma lokaler, för ideella föreningar i Malmö.
Lokalerna skall anpassas för att tillmötesgå krav från medlemsföreningar så att föreningars verksamhet kan
förläggas till lokalerna. Fastigheten skall inehålla både kontorsutrymmen för kansli samt större och mindre
samlingsrum för olika aktiviteter för föreningens medlemmar. Föreningen skall på bästa sätt främja
medlemmarnas intressen och ha som målsättning att nå fler föreningar och fler individer med olika
funktionsnedsättningar. Det ska vara en mötesplats där man har gemensama aktiviteter och umgås över
funktionshindergränserna vilket tillför gemenskap och kunskap. Mötetsplatsen skall vara en samhällelig resurs
och styrelsen skall ha ett nära samarbete med Malmö Stad. Föreningar som på olika sett nyttjar lokalerna och
dess verksamhet skall vara ideella föreningar, ingen vinstdrivade kommersiell verksamhet tilllåts.
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Målgrupper som organisationen vänder sig till:
Idieella föreningar för funktionsnedsättningar.

Totala intäkter:
1 223 257 kr

Lokalkostnader:
791 207kr

Antal anställda totalt:
1st

Antal anställda med lönebidrag:
1st

Personalkostnader:
211 977kr

Har föreningen/organisationen sökt och beviljats ekonomiskt stöd från någon annan
myndighet under 2017?
Ja
Nej

Ansöker om totalsumma från funktionsstödsnämnden för 2019:
1 376 000 kr

Ange vad bidraget ska användas till:
Drift - och hyreskostnader för att kunna driva verksamheten.

Hur är verksamheten ett komplement till Malmö stads insatser för målgruppen?
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Samlokalisering för ideella föreingar med funktionsnedsättningsar.

Här anger du om organisationen har en tillgänglig besökslokal. Om ni inte har en sådan
lokal måste ni presentera en handlingsplan kopplat till tillgängligheten:
Ja

Övriga upplysningar:
Nej

Ort och datum:
MALMÖ 20180529
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