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Inskickat av: Arabiska bokmässan ABM (HAZEM ABO YOUNESS)

Projektstöd för publika kulturarrangemang i Malmö - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Organisationens namn ska vara det namn som finns registrerat hos Skatteverket.
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. 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 2019
Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal 2019
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen och har rösträtt vid årsmöte

50

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

0

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

50
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August Palms plats 1
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www.malmo.se
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malmostad@malmo.se
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+46 (0)40-34 10 00
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Uppgifter för utbetalning
Vi betalar beviljat projektstöd endast till bankgiro eller plusgiro som tillhör organisationen. Bankkontonummer är inte tillräckligt.
Kontotyp

Kontonummer

Bankgiro

802494-7882

Beskrivning av organisationen
Beskriv kort organisationens syfte, hur länge den varit aktiv och vilken verksamhet den bedriver. Berätta om organisationen tidigare
genomfört kulturprojekt och ge eventuella exempel.
Arabiska bokmässan är en sociokulturell förening som arbetar med litteratur, 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 Malmö. I en längre båge siktar föreningen på att driva en internationell bokmässa i Malmö men vi gräver just nu
där vi står och utgår från det arabiska språket i huvudsak.
Redan förra året fanns både persisk och kurdisk litteratur med i montrarna. Förening vill även öka tillgängligheten till arabisk litteratur
i Norden. ABM har ett integrationssyfte då det uppmuntrar till läsande också av översatt litteratur.
Organisationens hemsida
www.arabiskabokmassan.se

2. Projektbeskrivning
Projektets namn
Arabiska bokmässan (ABM 2020)

Huvudsaklig konstform
Om ni väljer Övrigt kan ni ange en annan konstform.
Litteratur
Ge en kort sammanfattning av innehållet i projektet
ABM syftar till att bli en plattform för intresserade av litteratur och kultur med fokus på att vara en bro för kulturutbyte genom
litteratur, mellan Sverige och Mellanösterns olika språk.
Beskrivning av projektet
Beskriv vilka mål ni har med projektet och ge information om de arrangemang ni planerar. Berätta också om den konstnärliga idén.
Det kan till exempel vara genre, inriktning eller innehållet i en föreställning.
Ni ska lista arrangemangen i projektet längre ner i detta steg av ansökan. Projektets målgrupper och marknadsföring beskriver ni i
steg 3 Målgrupper.
Projektets huvudmål är att vara läsfrämjande, att öka intresset för litteratur och läsande hos projektets målgrupper. Projektet vill även
öka tillgängligheten till arabisk litteratur specifikt och litteratur i andra minoritetsspråk i Sverige, särskilt från mellanöstern, såsom,
kurdiska, persiska, turkiska men också olika afrikanska språk.
Projektet har ett integrationssyfte då det uppmuntrar till läsande, inte enbart av arabisk litteratur eller litteratur om minoriteter utan
även av svensk litteratur som översatts till arabiska och andra språk från Mellanöstern.
Vi strävar efter att nå köpsvaga målgrupper för litteratur som en läsfrämjande insats eller grupper som letar efter internationell
litteratur, från andra sidan medelhavet. Projektet skapar mötesplatser för litteraturintresserade med fokus på arabiska och andra
minoritetsspråk.
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Projektet är också en frisk injektion av ny kunskap och nya studiematerial för föreningslivet i Malmö. Det fyller ett demokratisyfte då
det stärker litteraturen som ett verktyg för tryck- och yttrandefrihet genom att ge människor tillgång till böcker som inte varit
tillgängliga i deras hemländer. Det har ett kulturellt syfte i mässans kringarrangemang. Det bidrar till arbetsmarknadsutveckling i
Skåne för nya idéer; tjänster, nätverk och kontakter för författare, förlag och digitala boktjänster. Sedan 2017 har bokmässan
uppmuntrat till entreprenörskap inom kultur, översättning och litteratur. Projektet har uppmuntrat till att öppna fler innovationsprojekt
inom området produktion och försäljning av böcker på grund av det nufinns ett ökande intresse för dem i Sverige.
Ett stort mål för bokmässan är att minska spridningen av hat, rasism och extremism i samhället genom att sprida rätt kunskap och
information genom böcker, föreläsningar, seminarier och vetenskapliga, litterära, politiska, intellektuella och religiösa symposier.
Bokmässan skiftar ledord från år till år och kommer i år att handla om rättvisa. Men en genomgående röd tråd i de kringliggande
seminarierna är att lyfta och problematisera alla de kulturkrockar som en nysvensk upplever på sin resa mot att bli socialt och
ekonomiskt integrerad i Sverige. Bokmässan tar till exempel alltid i frågor om kvinnor, barn, och jämlikhet i och utanför Sverige.
Våra paneler diskuterar de verkliga problemen för invandrarfamiljer i Sverige och uppmuntrar alla individer, specialister, forskare och
institutioner att arbeta med att hitta mekanismer för att hantera och lösa dem. Vi tror att den första lösningen på problemen är genom
diskussion på fria och demokratiska plattformar och med deltagande av alla parter som är involverade i problemet och dess lösning. År
för år spelar bokmässan en allt större roll som den en av de bästa plattformarna att ta upp dessa frågor.
Under tre år har bokmässan i Malmö byggt up en mångfaldig kulturell plattform inom litteratur och bokhandel. Bokmässan har
presenterat dussintals konstnärliga föreställningar, såsom teaterföreställningar, musikaliska föreställningar, stand-up komedier,
dansteater, dockteater, tecknings- och kalligrafiverkstad, teaterverkstäder för ungdomar och barn, av flera olika konstteam från Malmö,
och andra städer i Sverige och Danmark. Förutom talangfulla konstnärer med olika språklig och etnisk bakgrund återspeglar det den
rika kulturella mångfalden i Malmö.
Projektet har också blivit ett forum och destination för ett stort antal ungdomars frivilliga engagemang. Nysvenska ungdomar
intresserade av kultur och litteratur.
Under de senaste tre åren har projektet lockat mer än 100 ungdomar från Malmö och andra svenska städer. Teamet av ABM2020
består av cirka 50 personer i 6 team i olika funktioner, såsom organisation, marknadsföring, media och kommunikation, PR och
logistik.
Volontärgruppen har blivit en viktig del av bokmässan genom sin positiva anda i ungdomarnas kulturella och litterära arbete. Vilket i
sig som lockar andra unga människor till viktiga aktiviteter som gynnar samhället bort från extremism, rasism och utanförskap.
Planerade arrangemang för ABM 2020.
- Styrelsen (Stadsbiblioteket, Skånska akademin, Ibn Rushd studieförbund och ABM) godkänner den slutliga arbetsplanen och
budgeten efter beslut från ett flertal olika bidragsgivare.
- Möte med referensgruppen för att presentera arbetsplanen.
- Hyra lokaler till ABM2020
- Skicka inbjudningar till förlag
- Starta marknadsföringskampanjen för ABM2020 enligt en detaljerad plan, som inkluderar: sociala medier och Bokkaravanen i olika
städer i södra Sverige.
- Lansering ceremoni till ABM2020 och en presskonferens utöver en medieplan, genom ett nyhetsbrev via sociala medieplattformar
och vägreklam.
- Förbereda det litterära programmet i enlighet med temat för ABM 2020
- Förberedelse av barnprogram.
- Inbjudan till gästerna för ABM2020 (författare, poeter, akademiker och offentliga personer, etc.) och förbereda logistiska
arrangemang - visum, biljetter och logi, etc.
- Förberedelse av kulturprogram till officiella invigningen av ABM och middagsinbjudan i rådhuset.
- Logistiskt stöd till förlagen från utlandet.
- Förbereda organisations- och säkerhetsplanen till bokmässan.
- Förbereda platsen för bokmässan och avgränsningar för monter inför öppningen av ABM.
- Hantera och organisera utställningen på plats, organisera inträde och utgång, föreläsningar, ta emot lokala och internationella gäster.
- Avsluta, städa av och återställa hyrda lokaler.
- Hantera och organisera gäster och förlags avgång och stänga kassan.
- Samla utvärderingsresultat från arbetsgrupper, besökare och deltagare.
- Skriva en utvärderingsrapport och revisionsrapporten med den ekonomiska
- Skicka in utvärderings- och Revisionsrapporten till styrelsen och finansiärerna
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Namnge medverkande och deras funktion/roll i projektet
Exempelvis projektledare, konstnärlig personal, artister/artistgrupper och övriga medverkande. Om ni inte har namn på personen ska
ni ange preliminär information.
Information om löner och arvoden till medverkande anger ni under steg 4 Ekonomi.
Namn

Funktion/roll i projektet

Hazem Aboyouness

Projektledare

Ange eventuella samarbetspartner samt deras funktion/roll i projektet
Exempelvis föreningar, studieförbund och kulturinstitutioner.
Organisation eller motsvarande

Funktion/roll i projektet

Torbjörns Nilsson Bibliotekschef Malmö stad

Styrgrupp

Bengt Knutsson Ledamot Skånska Akademin

Styrgrupp

Andreas Hasslert Projektutveklare Ibn Rushds Studieförbund

Styrgrupp

Mazen Zayat Ledamot Arabiska Bokmässan

Styrgrupp

Är projektet ett återkommande projekt som tidigare fått stöd från Malmö kulturnämnd?
Nej
Under vilken tidsperiod och på vilka platser genomför ni projektets förberedande arbete?
Det kan gälla produktion, planering, repetitioner och liknande.
19.12.01-04.17 Förberedelseperiod.
20.01.01-04.16 Under denna period genomförs8 event utanför Malmö för att dra uppmärksamhet regionalt till ABM kallad Skånska
bokkaravanen. Det är ett marknadsföring för bokmässan i Skåne och Blekinge.
20.02.xx. Hålls ett stort öppningsevent på stadsbiblioteket i Malmö för den Arabiska bokmässan. Lika så hålls två mindre event på
Garaget och Rosengårdsbiblioteket i Malmö.
19.04.17-04.19 ABM genomförs. I nuläget pendlar vi mellan Malmö Mässan, Moriskan, Malmö Live och Amiralen.
19.09.12 Bokkaravan i Köpenhamn.
19.10.10 Bokkaravan i Reykjavik.
20.04.20-06.20 Tidsperiod för efterarbete, utvärdering, erfarenheter och resultatrapporter av ABM.
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Lista de publika arrangemang som ni planerar att genomföra i Malmö
Datum eller period
Om ni har exakt datum för arrangemanget, ange exempelvis "2020-08-20".
Om samma typ av arrangemang (exempelvis föreställning) ska genomföras flera gånger i samma lokal/plats, ange tidsperiod
exempelvis "2020-08-15 till 2020-08-20" eller "oktober-november".
Lokal/plats i Malmö
Arrangemang som genomförs på olika lokaler/platser ska anges på separata rader.
Typ av arrangemang kan exempelvis vara utställning, filmvisning, konsert eller föreställning.
Datum eller period

Tidplanen är:

Lokal/plats i Malmö

Lokal/plats är:

Antal
arrangemang

Typ av arrangemang

20200417-20200419

Bekräftad

Stadion Mässan

Preliminär

Bokmässa

3

20200225

Preliminär

Stadsbiblioteket

Bekräftad

Lansering av mässan

1

20200303

Preliminär

Garaget

Bekräftad

Bokkaravan

1

20200317

Preliminär

Rosengårdsbibliotek

Bekräftad

Bokkaravan

1

Summering

6

Ange beräknat totalt publikantal i Malmö
6

Om planeringen är preliminär, beskriv vilka alternativ ni arbetar med
Angående lokaler är det bara Huvudarrangemanget 17-19 april vars lokler är preliminära i skrivande stund.
De andra eventen är klara så till vida att det återstår att spika ett genomförande datum.
I nuläget pendlar vi mellan Malmö Mässan, Moriskan, Malmö Live och Amiralen.
Planerar ni att genomföra publika arrangemang utanför Malmö?
Ja
Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang kan exempelvis vara utställning, filmvisning eller föreställning.
Typ av arrangemang

Antal
arrangemang

Ort/stad utanför Malmö

Skånebokkaravan/marknadsföringsevent för bokmässan

Kristianstad, Helsingborg, Eslöv, Lund, Landskrona

5

Blekingebokkaravan/marknadsföring för bokmässan

Ronneby och Karlshamn

2

Hallandbokkaravan/marknadsföring för bokmässan

Halmstad

1

Nordiskbokkaravan/marknadsföring för bokmässan

Köpenhamn och Reykjavik

2

Ange tidsperiod för efterarbete inklusive redovisning
Tänk på att ett beviljat projektstöd ska redovisas senast 2 månader efter att projektet är genomfört.
20200420-20200620
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Vilka målgrupper vill ni nå med arrangemangen i Malmö och varför?
Det kan gälla åldersgrupper, kön och geografisk hemvist. Andra typer av målgrupper kan exempelvis vara publik med en viss språklig
bakgrund. Beskriv om ni vill nå ny publik och/eller återkommande besökare. Ge också information om tillgänglighet för personer med
funktionsvariation.
Huvudmålgruppen är arabisktalande i regionen, Sverige och norra Europa.
Andra viktiga målgrupper är:
1) Författare som vill jobba med översättning av litteratur mellan svenska och arabiska.
2) Bokförlag, både svenska och internationella, som är intresserade av jobba med arabiska böcker samt med korsvis översättning av
svensk och arabiska litteratur.
3) Modersmålslärare och biblioteksfilialer i regionen och Sverige.
4) Icke-arabisktalande som är litteraturintresserade och nyfikna på arabisk litteratur.
5) Intresserade av barn och ungdomslitteratur.
6) Studenter, forskare och aktivister med intresse för arabisk litteratur.
Mässan har ett brett fokus. Barn och barnföräldrar är en viktig målgrupp och det finns åtskilligt med litteratur för dem men den vanliga
skönlitterära och facklitteratur intresserade läsaren står i fokus.
Bokmässens geografiska fokus, förutom staden Malmö, och enligt erfarenheterna från bokmässans tidigare sessioner, kom många av
besökarna på bokmässan från nästan alla städer i Sverige och Skandinavien och andra europeiska städer i allmänhet.
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Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka informationskanaler ni planerar att använda. Allmänna informationskanaler
kan till exempel vara affischer och andra trycksaker, pressinformation och evenemangskalendarier. Berätta även om eventuella
riktade insatser för att nå särskilda målgrupper, exempelvis information på flera språk, mailutskick eller sociala medier.
Facebook
Arbetsgruppen ökade aktiviteten på bokmässans facebooksida 2018 med hjälp av interaktiva nyheter mot publiken och mer än
dubblerade antalet "Likes" av sidan från 1500 till mer än 4000 innan ABM april 2019.
Instagram
ABM har ett eget instagramkonto för bokmässan med bilder, nyheter om mässan och en lista över alla deltagande förlag.
YouTube
ABM har en kanal på YouTube som öppnades för just bokmässan med lite videoklipp från förra årets upplaga för att ge besökaren ett
visuellt intryck av bokmässan.
Hemsida
ABM har en egen hemsida. Den drivs på både arabiska och svenska tillsammans med en egen e-post för just bokmässan. Hemsidan
innehåller bakgrundsinformation om bokmässans koncept, idé och ändamål.
Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev släpps i början av februari 2020 och sen ca. var 15:e dag på arabiska och engelska och därefter på arabiska och svenska.
Nyhetsbrevet 2019 togs emot väldigt positivt och nådde ut väl till många nyfikna och förfrågningar kom upp om att få prenumera på
brevet.
Novelltävling
ABM har en egen novelltävlingen. 2019 hölls en tävling för unga i att skriva en kort berättelse och formatet är tänkt att återkomma
2020.
Alla tävlingsbidrag och deltagare erhåller ett pris som tack för engagemanget och de första tre platserna delar tillsammans på 6000
SEK.
Reklam på gator och offentliga platser
Bokmässans affisch kommer tryckas och visas på digitala reklamtavlor i hela Malmö på 26 olika platser i gatumiljön. En förankring
bokmässans erhållit övertid genom Ibn Rushd som i sig talar om för besökaren den framskjutna roll som ABM har som kulturplattform
i Malmö.
Utöver det placeras tryckta affischer hos ett stort antal bibliutek, skolor och mötesplatser i Malmö och Skåne.
Rabattkuponger
Rabattkuponger kommer att delas ut till föreningar och andra aktörer för möjlighet att köpa in böcker på bokmässan till rabatterat pris.
Detta för att uppmuntra än fler personer att komma till bokmässan.
Besök till bibliotek i och utan för Malmö i marknadsföringssyfte
Bokmässans team genomför vad vi kallar en bokkaravan med någon/några utvalda böcker och författare till huvudbiblioteket och 2
områdesbibliotek i Malmö samt där till fem utvalda bibliotek i Skåne och ytterligare 3 i Halland/Blekinge för att marknadsföra mässan
gentemot allmänheten och bibliotekspersonal.
Besök till föreningar i marknadsföringssyfte
Vi inbjuder mer än 40 föreningar och organisationer i södra Sverige och resten av landet, antingen till att delta med egen monter för att
informera om sina aktiviteter, sin service med fokus på att främja mänskliga rättigheter och yttrandefrihet eller till att bidra till
kulturprogrammet.
Kommunikation med ambassader
I samarbete med Sveriges ambassader i Jordanien, Libanon, Irak, U.A.E, Egypten, Tunisien och Marocko marknadsförs Arabiska
Bokmässan i Malmö. De spelar en viktig roll för inbjudningarna av internationella gäster i samråd med Styrelsen och PR avdelningen.

4. Ekonomi
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Projektbudget
Budgeten ska omfatta förväntade totala intäkter och kostnader för projektet. Summorna beräknas automatiskt längre ner under
SUMMERING PROJEKTBUDGET.
Budgeten ska enbart ta upp intäkter och kostnader som ni hanterar i er bokföring. Värdet av ideellt arbete, samarbeten, sponsring etc
kan beskrivas längre ner under Eventuella kommentarer till projektbudgeten. Om ni vill ge mera detaljerad information
om projektbudgeten kan ni bifoga en extra bilaga längst ner under Övriga bilagor.
Skriv belopp i hela kronor utan att skriva mellanslag, punkter eller andra tecken.
För att se exempel på hur man kan fylla i varje delmoment, klicka på "Hjälp" till höger om varje fråga.

Sökt belopp av Malmö kulturnämd
Ansökt belopp kan högst vara 250 000 SEK. Beviljat projektstöd utgör normalt en skattepliktig intäkt i verksamheten.
Ange i kronor
250000

Intäkter - andra bidrag
Ange bidrag från exempelvis Statens Kulturråd, Region Skåne eller andra bidragsgivare.
Kommentar: Vad är det för bidrag? Om ni har ansökt, när väntas beslut?
Bidragsgivare

Kommentar

Status

Belopp

Statens Kulturråd

Litteraturfrämjande insatser

Ska ansöka

450000

Nordic Kulturfond

Projektstöd

Ska ansöka

350000

Ibn Rushd Studieförbund

Prioriterad satsning

Har ansökt

150000

Summering

950000

Intäkter - övrigt
Typ av intäkt kan exempelvis vara biljettintäkter, försäljning av föreställningar eller andra specificerade intäkter.
Kommentar: Övrig information, exempelvis antal biljetter och biljettpris.
Typ av intäkt
Utställaravgifter

Kommentar

Belopp

Bokförlag och organisationer

130000

Summering

130000

Kostnader - löner egen personal
O m ni inte har namn på personen ange preliminär information eller lämna fältet Namn på personen blankt.
Funktion/roll kan exempelvis vara projektledare, tekniker eller administratör.
Belopp ska inkludera lön, löneskatt, sociala avgifter samt eventuella pensionskostnader och personalförsäkringar.
Namn på personen

Funktion/roll

Period/omfattning

Belopp

Hazem Aboyouness

Projektledare

20191201 / 80%

383472

Jonas David

Kommunikatör

20191201 / 50%

191736

Summering
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Kostnader - övrigt
Typ av kostnad kan exempelvis vara administration, artistarvoden, lokaler, marknadsföring eller teknik. Utställningsarrangörer
bör ange utställningsersättning till konstnärer enligt MU-avtalet.
Typ av kostnad

Kommentar

Belopp

Event Lokaler

Hyra, Teknik

274000

Resekostnader och logi

Biljetter Flyg/tåg, Logi

150000

Marknadsföring

Social media, Bokkaravan, Tryck material, Digital reklam

100000

Administration

IT, Kommunikationer, Hemsida, Inköpt redovisningstjänst

90000

Personalens kontorsplatser

Komplett kontorsmiljö ink. Wifi, Skrivare, telefon, datorer

50000

Författararvoden

80 kulturprogram

80000

Övrigt

Förbrukningsmaterial under mässan och karavanen

10792

Summering

754792

SUMMERING PROJEKTBUDGET
Dessa fält beräknas automatiskt.
SUMMA INTÄKTER TOTALT
1330000

SUMMA KOSTNADER TOTALT
1330000

RESULTAT PROJEKTBUDGET
Budgeten ska vara balanserad. Med det menas att SUMMA INTÄKTER TOTALT är samma belopp som SUMMA KOSTNADER
TOTALT. När budgeten är balanserad beräknas RESULTAT PROJEKTBUDGET till 0 (noll). Om resultatet inte blir 0 (noll) får
ni justera någon intäkt eller kostnad.
Ska vara 0 (noll)
0
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Eventuella kommentarer till projektbudgeten
Det kan vara värdet av insatser som inte syns i projektbudgeten, till exempel från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete.
Det kan också vara information om organisationens allmänna ekonomiska förutsättningar eller om hur ni ska prioritera om ni inte får
alla sökta bidrag.
Ideellt arbete av ABM.
Ideellt arbete är en osviklig del av den arabiska bokmässan i Malmö. det finns mer än 50 volontärer som är involverade i 6 olika
funktioner som rör framtagning, säkerhet, städning och allmän organisering under hela projektperioden. Värdet av denna insatts
uppgår till 200.000kr om den skulle räknas i monetära medel.
Stadsbiblioteket i Malmö.
Stadsbiblioteket utsåg en egen intern projektledare för den arabiska bokmässan i stadsbiblioteket, vars uppgifter är att organisera
deltagande, bidrag och stöd från de 12 biblioteken i Malmö till bokmässan, och att kommunicera och samordna med ABMs ledning.
Stadsbiblioteket i Malmö bidrar med en invigningsmiddag för alla de inbjudan författare och kulturarbetare som medverkar under
mässans tre dagar i Malmö till ett värde av ca 70.000kr. Stadsbiblioteket bidrar också med ca marknadsföring mot biblioteken i Skåne
motsvarande 60.000kr i monetärt värde.
Skånska Akademin.
Skånska Akademin bidrar ideellt till marknadsföringen genom sitt deltagande i Bokkaravanen i kommunerna utanför Malmö till ett
uppskattat värde av 10.000kr
Ibn Rushd studieförbund.
IbnRushd Studieförbund har varit den största bidragaren till projektet både finansiellt och med logistiskt sendan dess start. Idag har
projektet utvecklats till en självständig funktion och Ibn Rushd överlämna till den nya enskilda organisationen att vidareutveckla
projektet under en ännu bredare ledning. Ibn Rushd är stolta över detta och kommer fortsätta stötta projektet som mycket som möjligt
med sina erfarenheter, personal och lokaler till ett uppskattat värde av minst 250.000kr
Avgränsning
Det ska noteras att denna ansökan om projektbidrag inte på något vis kommer att finansiera rapporterbar folkbildningsverksamhet till
något studieförbund.

Övriga bilagor
Det kan vara exempelvis CV för medverkande, marknadsföringsmaterial, fördjupad projektbeskrivning eller projektbudget.
Mässguide.pdf (2,43 MB)
ABM 2020 budget.pdf (54 KB)
ABM ansökan till malmö stad kulturförvaltninge .pdf (136 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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