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Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet - Ansökan
1. Kontaktuppgifter
Organisationsuppgifter
Skriv föreningens/organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar
registreringsprocessen.
Tänk på att de kontaktuppgifter som ni uppger är de uppgifter som organisationsbidragets handläggare använder för att kontakta er vid
frågor om er ansökan och för att skicka ut beslut om bidragsfördelning. Tänk därför på att ange kontaktuppgifter som någon kan
bevaka.
Om organisationen inte har en gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.
Föreningens/Organisationens namn
Föreningen Paraplyet Malmö

Gatuadress
Industrigatan 33

Postnummer
21228

Ort
Malmö

Organisationsnummer
802489-6139

Post- eller bankgironummer
382-8753

Föreningens/Organisationens telefonnummer
040-6690920

Föreningens/Organisationens e-postadress
paraplyet@foreningenparaplyet.se

Har ni en besöksadress?
Ja - samma adress som ovan
Har ni någon hemsida eller sida på sociala medier?
Ja
Skriv in adressen till hemsida eller er sida på sociala medier
Om ni har både en hemsida och en sida på sociala medier går det bra att skriva in båda länkadresserna.
https://www.foreningenparaplyet.se/
Vill ni ange en eller två personer som ordförande?
1 person
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Gert Igheden

Telefonnummer
0708-494061

E-post
gert.igheden@gmail.com

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Allan Hedlund
Telefonnummer
0702-370207
E-post
allanhedlund@hotmail.com

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
Uppgifterna hämtas automatisk från Skatteverket i samband med din inloggning med e-legitimation.
För- och efternamn
JULIANNA VIRAGH
E-postadress
paraplyet@foreningenparaplyet.se

Mobiltelefon
0733936908

Notifieringar
E-post
Roll i föreningen/organisationen
Fyll i om du är ordförande, styrelseledamot, administratör eller annat.
Kanslist

2. Om det ekonomiska stödet
Önskad summa
Summa som föreningen/organisationen ansöker om från
funktionsstödsnämnden.
1155000

Beskriv kort vilka målgrupper som organisationsbidraget ska användas till
Ideella föreningar för personer med funktionsnedsättning.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Beskrivningen kan exempelvis innehålla aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och
anställningar. Beskriv gärna omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en insats erbjuds eller dylikt.
Beskriv gärna kostnadernas relevans för verksamheten.
Samlokalisering av kontors, mötes- och aktivitetslokaler. Vissa gemensamma aktiviteter.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen/målgrupperna under det kommande året
Målgruppen får tillgång till lokaler till överkomlig kostnad. Föreningarna kan ha gemensamma aktiviteter vilket sänker kostnaden.
Stora möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan föreningarna.

3. Beskriv verksamheten
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Totalt antal medlemmar som bor i Malmö.
Uppge antal personer
Män

Vet ej

Kvinnor

Vet ej

Annat

Vet ej

Summering

0

Totalt antal medlemmar (i er lokala förening/organisation)
.14st totalt. 8st kansli, 5st skåp och 1st enbart medlem.

Organisationens syfte enligt stadgarna
Föreningen 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
innehålla både kontorsutrymmen för kansli samt större och mindre samlingsrum för olika avktiviteter 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 gemensamma aktiviteter och umgås över
funktionshindergränserna vilket tillför gemenskap och kunskap. Mötesplatsen skall vara en samhällelig resurs och styrelsen skall ha ett
nära samarbete med Malmö Stad. Föreningar som på olika sett nyttjar lokalerna och dessa verksamhet skall vara ideela föreningar,
ingen vinstdrivande kommersiell veksamhet tillåts.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom
funktionsstöds- och äldreområdet.
Malmö stad erbjuder inte denna insats i egen regi.

4. Försäkran att följa gällande riktlinjer för organisationsstödet
Riktlinjer för organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområde:
Verksamheten ska vara öppen för alla i Malmö i den för föreningen/organisationen angivna målgruppen. Detta kan innebära
att föreningen/organisationen riktar sig till en specifik grupp om det kan anses berättigat med hänsyn till verksamhetens syfte.
Föreningen/Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och verksamhetens inriktning ska bygga på respekt för alla
människors lika värde, enskildas grundläggande fri- och rättigheter, antidiskriminering, främjande av demokratiska principer
samt avståndstagande från våldsbejakande uttryck och åsikter.
Föreningens/Organisationens verksamhet ska överensstämma med Malmö stads policy i principiella frågor och stödjer
demokrati, jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt tar avstånd från våld, droger, främlingsfientlighet och olika former av
diskriminering.
Jag intygar att den organisation jag företräder uppfyller ovanstående krav.*

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
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Föreningens/Organisationens utgifter och intäkter under verksamhetsåret 2019
Alla ekonomiska uppgifter ska avse föreningens/organisationens lokala verksamhet/organisation, inte verksamhet/organisation på
nationell nivå. Redovisning av ekonomiska uppgifter på nationell nivå godkänns inte.
Skriv in totala antalet i rutorna
Föreningens/Organisationens totala intäkter:

1834502,25

Summa medlemsavgifter:

16000

Totala lokalkostnader:

1378311,77

Antal anställda:

1

Antal anställda med lönebidrag/annan arbetsmarknadsåtgärd:

1

Totala personalkostnader:

262556

Har er förening/organisation sökt och blivit beviljade stöd/medel från någon annan myndighet under
verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, statliga bidrag.
Nej
Har er förening/organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen
i Malmö stad under verksamhetsåret 2019
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller arbetsmarknads- och socialnämnden.
Nej

6. Bilagor
Verksamhetsberättelse för 2019
Skannad verksamhetsberättelse 2019.pdf (3,45 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Resultaträkning för 2019
Resultaträkning ny 2019.docx (12 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Balansräkning för 2019
Balansräkning ny 2019.docx (12 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor)
Revisionsrapporten ska vara underskriven av en auktoriserad revisor om organisationen under 2019 har fått bidrag på 250 000 kronor
eller mer.
Revisionsberättelse 2019.pdf (916 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Budget 2021.xlsx (12 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplan 2021 för Föreningen Paraplyet.docx (14 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Årsmötesprotokoll för 2019 (underskriven)
Årsprotokoll 2020.pdf (516 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2019 (underskriven)
Konstitueringsprotokoll 2020.pdf (285 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Föreningens/Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande föreningar/organisationer skicka in sina stadgar, även de som
tidigare har skickat in sina stadgar.
Stadgar.pdf (1,82 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

7. Övriga upplysningar
Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: JULIANNA VIRAGH
Person ID: 197804223902
Datum: 2020-05-20 12:14
Signerad checksumma: E331E6DBF3284482963830947CD9049AC895ED60
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