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Stöd till fristående kulturorganisationer i Malmö i samband med corona-pandemin - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktuppgifter
Organisationens namn ska vara det namn som finns registrerat hos Skatteverket.
Kommunikation om ansökan sker på Mina sidor via en meddelandefunktion som är kopplad till e-postadressen under
Kontaktperson. Vi rekommenderar att ange en gemensam e-post (exempelvis info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
Arabiska bokmässan ABM

Organisationsnummer
802525-8982

Adress
Johan Ericssons VÄG 53 C

Postnummer och ort
21762 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
HAZEM ABO YOUNESS

E-postadress
info@arabiskabokmassan.se

Telefon
0736722290

Mobiltelefon
0736722290

Notifieringar
E-post

Organisationsform
Ideell förening
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn

E-postadress

Hazem Aboyouness

hazem.ps@gmail.com

Telefon
0736722290

Bifoga aktuella stadgar
Stadgar ABM .docx (644 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Medlemsantal 2020
Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen och har rösträtt vid årsmöte

30

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

0

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering
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Uppgifter för utbetalning
Vi betalar beviljat stöd endast till bankgiro eller plusgiro som tillhör organisationen. Bankkontonummer är inte tillräckligt.
Om ni saknar bankgiro eller plusgiro men ska ta fram det, ange endast "-" i fältet Kontonummer.
Kontotyp

Kontonummer

Bankgiro

5390-3712

Beskrivning av organisationen
Beskriv kort organisationens syfte, hur länge den varit aktiv och vilken verksamhet den bedriver.
Arabiska bokmässan är en sociokulturell förening som arbetar med litteratur och kultur och har sitt säte i Malmö. ABM är ett resultat
av flera års hårt arbete under annan flagga. Gruppen som drivit arbetet med mässan har nu valt att bilda en egen kropp kallad Arabiska
bokmässan (ABM).
Föreningens ändamål är att vara läsfrämjande, att öka intresset för litteratur och läsande hos alla litteratur- och språkintresserade
minoritetsgrupper i området. Bokmässan vill också utvecklas till en mötesplats där den svenskspråkiga litteraturvärlden möter den
arabiskspråkiga och vill skapa tillfällen för nya utbyten och samarbeten för förlagen, författare, översättare, akademiker, kulturaktörer
och alla andra litteraturintresserade. Som plattform är det viktigt att bokmässan inte bara syns i Malmö men även i hela Skåne och
andra delar av Sverige. Nytt i år är därför en bokkaravan, en minibokmässa som ska hållas på flera folkbibliotek i Skåne under hela
året utöver själva bokmässan
Organisationens hemsida
www.arabiskabokmassan.se

Har organisationen permanent lokal i Malmö?
Nej

2. Verksamhet
Huvudsaklig konstform
Litteratur
Beskriv kort planerad verksamhet i Malmö och hur den påverkas av corona-pandemin
Vi har förståelse för att planeringen kan vara preliminär eller osäker.
Påverkan på er ekonomi beskriver ni i steg 3 Ekonomi. I steg 3 kan ni även bifoga verksamhetsplan eller fördjupad
verksamhetsbeskrivning under frågan Valfria bilagor eller länkar.
Beskriv hur verksamheten påverkas av corona-pandemin
Vi har planerat en stor bokmässa som skulle ske i april månad i Malmö samt en bokkaravan som skulle åka runt igenom åtta städer i
Skåne, Blekinge samt Köpenhamn. Bägge aktiviteter blev inställda till följd av pandemin. Pandemin medförde ökade kostnader då
förlorade en stor del av våra ekonomiska medel på grund av inställda resor och reservationer, mediekostnader, grafiker,
marknadsföring samt kostnader för visstidsanställd personal.
I nu läget har vi bestämt oss att genomföra virtuella evenemang istället.
Sammanfatta de arrangemang och aktiviteter som ni planerar att genomföra under andra halvåret 2020
Utveckla en virtuell platform för Arabiska bokmässan 2020.
Genomföra ett digital litteraturprogram i enlighet med temat för virtuella arabiska bokmässan 2020 och presentera detta genom
bokmässans digitala tidning.
Genomföra virtuella aktiviteter för barn och unga under virtuella bokmässan 2020.
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Hur fortsätter verksamheten 2021 och framåt?
Vad som är helt säkert är att förarbetet är omfattande och ställer stora krav på vår organisation.
Lyckligtvis har ABM ett stort nätverk och många engagerade och kompetenta volontärer som brinner för att vår vision ska bli
verklighet! Vi kommer satsa på digital och virtuell verksamhet och utbud i närtid men siktet är samtidigt inställt på återgå till fysiska
verksamheter för att bevara och utveckla det oumbärliga fysiska mötet mellan människor och kulturer.

3. Ekonomi
Har ni sökt eller planerar att söka andra corona-relaterade stöd eller kostnadslättnader?
Ja
Vad har ni sökt eller planerar att söka?
Det kan exempelvis vara nedsatt hyra, omställningsstöd, permitteringsstöd, nedsatt arbetsgivaravgift eller riktade kulturstöd.
Typ av stöd eller åtgärd
krisstöd till kulturen

Bidragsgivare eller myndighet
Kulturrådet

Status
Fått avslag

Belopp
0

Hur påverkas er ekonomi av corona-pandemin och vilka åtgärder har ni vidtagit för att minska era kostnader?
Vår organisation har vidtagit flertalet åtgärder för att minska våra ekonomiska förluster till följd av corona-pandemin.
Årets upplaga av bokmässan var tänkt att genomföras i april på MalmöMässan Exhibition & Congress Center.
Vi har en pågående god dialog med mässans föreståndare och följaktligen kommit överens om att skjuta fram ABM:s bokning av
lokalen till senare datum. Ett stort antal gäster hade bjudits in till mässans planerade datum i april. ABM bekostade samtliga gästers
transportkostnader till och från mässan. Reseförsäkring har funnits i ett fåtal fall, där har vi lyckats få ersättning från
resebolagen.Tyvärr gäller inte detta merparten av resorna, varför vi ser stora ekonomiska förluster.
En bred och tidskrävande marknadsföringsinsats planerades inför mässan. Mycket abrupt tvingades vi ställa om till en bred
kommunikationsinsats med information om att mässan ställdes in. Omställningen har medfört ökade och oförutsedda kostnader i
samband med planeringen och genomförandet av kommunikationsinsatserna.
ABM hade planerat ett flertal fysiska kulturprogram inför, under samt efter bokmässan 2020. Dessa var tänkta att genomföras på
kulturhus, folkbibliotek, föreningslokaler, mässhallar och folkparker. Samtliga kulturprogram har på grund av pandemin ställts in. Men
personalkostnaderna kvarstår. Samtliga kulturprogram har ansvariga projektledare kopplade till sig som svarar till en gemensam
projektsamordnare. Vår plan är att ställa om till digitala kulturprogram.
Motivera ansökan om stöd
Vilka anpassningar eller omställningar behöver ni stöd för? Den kan exempelvis vara förändringar och kostnader som rör publika
arrangemang, organisation och personal eller lokaler.
Eftersom även statusen för hösten är osäker har vår organisation tagit beslutet att genomföra en helt virtuell bokmässa under 2020.
Utöver ökade kostnader för omställning och översättning av de planerade fysiska kulturprogrammen till digitala versioner innebär
denna ambitiösa och nytänkande satsning även kostnader i form av konsulttjänst, digitala redaktörer, programmerare samt
hyreskostnader av webbplattform och server.
Vårt mål är att erbjuda våra digitala besökare en kvalitativ och tillgänglig bokmässa som inte är en sämre version av en fysisk
bokmässa utan minst lika bra, bara i en ny digital kostym.
För att vår vision ska bli verklighet vill vi anställa en projektkoordinator som samordnar och håller kontakt med samtliga berörda
parter: konsulter, styrelsen, referensgrupper, arbetsgrupper, projektledare, projektsamordnare samt volontärer.
Sökt belopp av Malmö kulturnämd
Ansökt belopp kan högst vara 100 000 SEK. Beviljat stöd utgör normalt en skattepliktig intäkt i verksamheten.
Ange i kronor
100000
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Bifoga årsbokslut för 2019 och ekonomisk prognos för 2020
ABM önskad budget prognos 2020.pdf (84 KB)
ABM befintlig budget 2020.pdf (86 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Valfria bilagor eller länkar
Om ni vill kan ni bifoga exempelvis verksamhetsplan eller fördjupad verksamhetsbeskrivning.
ABM - plan för virtuell bokmässa.pdf (44 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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