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Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2021 - 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. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
Romska Kulturcentret i Malmö

Organisationsnummer
802420-7485

Adress
Box 15001

Postnummer och ort
200 31 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
ERLAND NIKOLIZSSON KALDARAS

E-postadress
erland@rkcmalmo.se

Telefon
040-89235

Mobiltelefon
0707-259111

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
www.rkcmalmo.se

Uppgifter för utbetalning
Kontotyp

Kontonummer

Plusgiro

372898-7

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

E-postadress
info@rkcmalmo.se

Telefon
0707-488304

Bifoga aktuella stadgar
RKC Stadgar_low.pdf (304 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Medlemsantal 2020
Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen

0

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

4

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering

4

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2021
För handläggningen av ansökan är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om samma information finns i en
kompletterande bilaga. Om ni behöver ge mer detaljerad information kan ni bifoga en sådan i steg 7 Övriga bilagor.
Verksamhetsplanen innehåller följande avsnitt:
Målsättning
Verksamhetsbeskrivning
Organisation och personal
Jämställdhet
Lokaler och utrustning
Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Långsiktig planering 2022-2023
Sammantaget ska ni ge en beskrivning av planerad verksamhet med information om nuläge och utveckling. Vi rekommenderar att ni
förbereder underlag till varje avsnitt innan ni börjar fylla i.
Målsättning
Beskriv den övergripande målsättningen för er verksamhet.
Verksamhetens mål är att synliggöra romska kultur för en bred publik. Bevara romsk kultur samt möjliggöra utövande av romsk kultur
för barn, unga, vuxna, organisationer m.fl. andra intresserade.
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
Romska Kulturcentret i Malmö är Sveriges enda romska institution och samarbetar med ett flertal av landets museer och bibliotek,
andra kulturinstitutioner samt med ett stort antal myndigheter med eller utan uppdrag för romsk inkludering. Bl.a. samarbetar RKC
Malmö med Kungliga biblioteket, Skolverket, MUCF, Folkhälsomyndigheten, Boverket, Kulturrådet, Pensionsmyndigheten,
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen m.fl. i olika insatser för att nå målen inom romsk inkludering.
RKC Malmö kommer under 2021 att verka för att påverka att anslaget för romsk kultur ökas samt att staten ska se över
förutsättningarna för synliggörandet av romsk historia i kulturmiljöer. RKC kommer även att verka för inrättandet av en permanent
nationell utvecklare för romskt hantverk. Under pågående verksamhetsår skapar RKC Malmö förutsättningar för ett antal regionala och
nationella projekt i samverkan med landets museer och kulturinstitutioner som sträcker sig flera år framåt. RKC Malmö planerar att
intensivt verka för att den sprida kunskap om och skapa möjlighet för fler barn och ungdomar att ta del av den romska kulturen under
verksamhetsåret 2021. Bl.a. genom informationsinsatser och utställningar samt genom uppsökande verksamhet på skolor och bibliotek.
De fem (5) minnesplatserna för romska lägerplatser i Skåne som RKC Malmö i samverkan med Regionmuseet Kristianstad uppförde
under 2018 har medfört en ökad pedagogisk verksamhet i och kring de aktuella kommunerna och förväntas eskalera under 2021.
Under nuvarande verksamhetsår förs dialog med Malmö Stad och Region Skåne om uppförandet av ytterligare minnesplatser i Malmö.
RKC Malmö planerar att öka tillgängligheten digitalt under 2021. Under tidigare verksamhetsår har RKC Malmö omvandlat de
romska läromedlen Vi läser om romer samt Mina första sagor till PDF-form i samverkan med Skolverket och Språkrådet. Under 2021
planerar RKC Malmö att ytterligare läromedel omvandlas med syftet att öka och förbättra tillgängligheten. RKC Malmö kommer att
fokusera på de läromedel som f.n. är mest använda i skolor och under modersmålsundervisningen. Skolverket har inte fått ett förnyat
statligt uppdrag och RKC Malmö ser det angeläget att målgruppernas behov tillmötesgås. RKC Malmö har utvecklat och utvecklar
kontinuerligt den fasta utställningen, mobila utställningar, studielådor mm för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan från landets
skolor. Skolorna i hela landet efterfrågar romsk kultur och historia. De otroligt populära studielådorna har bokats in för hela 2020 men
pga. corona-viruset och regeringens nya rekommendationer har flertalet gymnasieskolor påbörjat undervisning på distans och flera
grundskolor har infört restriktioner gällande besökare. Detta har medfört att skolor ombokat till senare under hösten 2020 och vissa
aktiviteter flyttas fram till våren 2021. Verksamheten förväntas att eskalera under 2021. De nya vandringsutställningarna Drömmen om
skolan samt Romska smycken-hantverk, traditioner och ett sätt att leva samt den pedagogiska verksamheten kring minnesplatserna i
Bromölla, Degeberga, Arkelstorp, Kivik samt S:t Olof beräknas att eskalera under 2021. Flera skolor söker Skapande skola bidrag och
vill ta del av romsk kultur, detta efter en lyckad satsning på att informera skolorna om att se romsk kultur som en del av Sveriges
kulturarv. Efterfrågan på föreläsare har ökat ständigt under de senare verksamhetsåren och RKC Malmö har haft en ambition att skapa
förutsättningar för att utbilda unga romska föreläsare. Detta har det dock inte funnits utrymme för med nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Om ekonomiska förutsättningar ges kommer RKC Malmö att påbörja en sådan utbildning under 2021. Workshops i
hantverk för romska ungdomar planeras att fortsätta under 2021 med syftet att skapa romska hantverkare. Under 2021 förväntas en
egen hantverkstad stå klar i kulturcentrets lokaler. Den nationella utvecklaren för romskt hantverk skapar förutsättningar under 2020
och ambitionen är att finansiering säkras för den nationella utvecklarens fortsatta arbete 2021. Samarbete med flera kulturinstitutioner
sker fortlöpande under 2020 och flera av projekten sträcker sig över 2021 och framåt och kommer att vara historiska milstolpar för
romsk kultur och historia i Sverige. RKC Malmö är Sveriges enda nationella romska kulturcenter med en bred verksamhet riktad till
den nationella minoritetsgruppen romer. RKC Malmö är en ledande och högst betydande aktör gällande framförandet av den romska
kulturen på professionell nivå. Verksamheten har utökats markant och en del av de totala aktiviteterna sker på nationell nivå eftersom
kulturcentrets verksamhet är nödvändig i flera delar av landet då kulturcentret saknar motpart. En avgörande del av verksamheten
riktar sig till allmänheten för ökad kunskap och medvetenhet om den romska kulturen, historien och situation. RKC Malmö är ett
etablerat kulturcentrum med gedigen erfarenhet, utbud och kompetens samlat under samma tak.
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Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
RKC Malmö drivs som ett kooperativt samarbete mellan fyra fastställda romska föreningar. RKC Malmö är en förlängning av den
verksamhet som Internationell Musikförening initierat 1998. Uppdrag som t.ex. administration, marknadsföring mm fördelas inom de
fyra fastställda romska föreningarna. De samverkande föreningarna är Internationell Musikförening, Romska Ungdomsförbundet,
Romska Kvinnoföreningen samt föreningen Kale Jaka. Dessa fyra ideella organisationer är etablerade och aktiva organisationer,
demokratiskt uppbyggda och genom bl.a. medlemskap i en av dessa fyra organisationer ges varje enskild medlem möjlighet att
påverka verksamheten till det positiva. RKC Malmö kommer fortsatt att ha en egen styrelse som består av de fyra nämnda
organisationernas ordförande och andra förtroendevalda. RKC Malmö samarbetar även med flera romska organisationer samt aktörer i
den breda verksamheten. RKC Malmö har under pågående verksamhetsår totalt fyra (4) anställda med romsk bakgrund anställda på
100% resp. 80% och 50%. Detta påverkar verksamheten positivt. Att kulturcentret har anställd personal med möjlighet till uppdaterad
kompetensutveckling är en förutsättning för kulturcentrets verksamhet. En majoritet av de anställda uppbär förmånliga
anställningsstöd av Arbetsförmedlingen. RKC Malmö har ett välinarbetat samarbete med Arbetsförmedlingen sedan 2005. Utöver den
anställda personalen finns ett antal ideella krafter som är ett stort stöd för den totala verksamheten. Verksamheten kan dock inte
byggas på ideella krafter och verksamheten kan heller inte ställa krav på den ideella kraften. Samtlig personal, såväl anställd som
ideella krafter har romsk bakgrund och talar flera romska dialekter utöver flera internationella språk för att tillmötesgå besökarnas
önskemål. Till större arrangemang anställs ofta en tidsbegränsad projektledare om resurserna tillåter detta. RKC Malmö tar ofta emot
romska och även icke-romska praktikanter och har ett gott samarbete med flera arbetslivsinstitutioner.
Personal - omfattning
Ange antal anställda omräknat till normala heltidsanställningar per kalenderår. Exempelvis innebär 1 heltidsanställd och 1
halvtidsanställd under hela året 1,5.
Konstnärlig personal: utövande konstnärlig personal. Skådespelare, musiker, dansare, regissörer, bildkonstnärer,
författare etc.
Administrativ och teknisk personal: ledning, producenter, assistenter, ljud- och ljustekniker etc.
Övrig personal: städpersonal, garderobspersonal etc.
Preliminärt 2020
Konstnärlig personal

Planerat 2021
3,5

4

0

0

Övrig personal

0,8

0,80

Summering

4,30

4,80

Administrativ och teknisk personal

Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Romska Kulturcentret i Malmö strävar för att jämställdhet mellan man och kvinna ska finnas i den totala verksamheten som bedrivs.
Styrelse och ledning är jämställda, aktiviteterna som bedrivs har såväl manliga som kvinnliga ledare och medverkande. I de mobila
utställningarna medverkar manliga och kvinnliga pedagoger samt manliga och kvinnliga föreläsare. De aktiviteter som erbjuds publik
arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv och erbjuder såväl ett manligt som kvinnligt deltagande. RKC Malmö har även framtagit rutiner
för ärendehantering vid trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling av personal vid Romska Kulturcentret i Malmö.
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Lokaler och utrustning
Beskriv här nuläge och planering för
permanenta och tillfälliga lokaler i Malmö
teknik och utrustning
Uppgifter om hyreskontrakt lämnas i nästa fråga.
RKC Malmös fasta verksamhet bedrivs i lokaler som hyrs av Fritidsförvaltningen på Ystadsvägen 46. Den totala ytan för
verksamheten är ca 500 kvm. Lokalerna är tillgängliga för såväl barn, unga, vuxna som rörelsehindrade. RKC Malmö uppskattar att
det totala publikantalet kommer att öka under verksamhetsåret 2021. Som enda romsk kulturcentra skapas ett tryck på efterfrågan
nationellt vilket RKC Malmö med olika samverkanspartners vill tillgodose. De mobila utställningarna bidrar till att RKC Malmös
varumärke stärks och skapar en nationell marknadsföring av centrets verksamhet. Den uppsökande verksamheten bidrar till att
skolvärlden ges ökade kunskaper om centrets existens och tillgångar. RKC Malmö märker även av hur intresset ökar efter att fördjupa
sig i romska frågor. Majoriteten av besökarna hittar till RKC Malmö genom kulturcentrets egen marknadsföring och de fyra
kooperativt samarbetande organisationernas marknadsföring av de många öppna arrangemang t.ex. nationaldagen, kulturveckan m.fl.
vilka bidrar till att marknadsföra kulturcentrets övriga verksamhet och placering och är därför en viktig del för RKC Malmös ansikte
utåt. RKC Malmö har fortsatt sett över möjligheterna för nya lokaler för kulturcentrets fasta verksamhet och kan endast konstatera att
det är svårt att finna lämpliga centrala lokaler med förutsättningar för ökat antal spontana besökare. Förekomsten av fördomar i
samhället utgör ett betydande hinder för kulturcentrets sökande efter nya lokaler. Vid flera tillfällen har kulturcentret utsatts för dessa
fördomar i samband med sökandet efter andra lokaler av såväl privata som kommunala fastighetsvärdar. Slitaget på såväl interiör som
material är betydande och påtagligt synbart efter tusentals barn/ungas och vuxnas besök och användande av bl.a. möbler, kläder, teknik
mm. Hyran utgör dock än idag en betydande del av den totala budgeten och en lokal mer centralt belägen medför högre kostnader och
mindre lokalytor. Vad gäller utrustning och teknik är RKC Malmö i behov av en uppdatering inom samtliga områden för att kunna
representera den romska kulturen i såväl muntligt, bildligt och tekniskt framförande motsvarande de andra nationella minoriteterna.
RKC Malmö är i behov av ökade anslag för uppdatering av såväl de fasta som mobila utställningarna, den tekniska utrustningen samt
fortbildning av föreläsare och guider.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Föreningslokal

Adress

Kontraktstid t o
m

Yta i kvm

Ysyadsvägen 46, 4 vån

500

2029-12-31

För
publika
lokaler:
max antal
publik
60

Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2021 jämfört med tidigare. Det kan exempelvis gälla innehåll, omfattning,
organisation, personal och lokaler.
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
I december 2019 fattade regeringen ett nytt beslut gällande strategin för romsk inkludering vilket innebär att inga nya
utvecklingskommuner 2020-2024 kommer att utses efter att de nu nuvarande utvecklingskommunerna Gävle, Uppsala, Stockholm,
Haninge samt Borås mandat går ut i juni 2020. Beslut fattades även om att minska anslaget till myndigheter med nittio (90) procent
vilket innebär omfattande begränsningar i utvecklingen av strategin och dess arbete för att uppnå de uppsatta målen. RKC Malmö har
varit drivande i frågan om att regeringen måste se över dessa nya förutsättningar och samlat en majoritet av de verksamma romska
organisationerna och aktivister till ett protestbrev som inskickades till ansvarigt statsråd Amanda Lind som tagit till sig frågan och
bjudit in till ett samrådsmöte.
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Långsiktig planering 2022-2023
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2022-2023.
Vår långsiktiga planering är att den reguljära verksamheten fortsätter och har ökad efterfrågan samt att våra nya vandringsutställningar
Drömmen om skolan samt Romska smycken fortsatt turnerar i hela landet. Vi planerar att en helt ny utställning om 1900-talets romer
produceras 2022 i samverkan med Hälsinglands museum samt fortsätter digitalisering av bildmaterial och vår hantverksutbildning
fortsätter. I den långsiktiga planeringen finns även ambitionen för en permanent utbildning 2023 för romskt hantverk samt en
permanent utställning om romska smycken och hantverkstad i de egna lokalerna. Vi ser även över eventuellt fler romska boplatser i
landet för skyltning 2022-2023 samt att den pedagogiska verksamheten utvecklas för de befintliga skyltarna i nordöstra Skåne.

3. Målgrupper och kommunikation
Målgrupper i Malmö - vilka vill ni nå och varför?
Det kan exempelvis gälla åldersgrupper, kön, geografisk hemvist eller språklig bakgrund. Om ni riktar er till nya eller återkommande
målgrupper kan också vara viktigt. Tänk även på att ta med information om tillgänglighet för personer med funktionsvariation.
Statistik över publik/deltagare vid arrangemang och aktiviteter anges i steg 6 Verksamhetsstatistik.
RKC Malmös målgrupp är i princip hela samhället. Vissa aktiviteter är särskilt riktade till barn och unga medan t.ex. vissa
föreläsningar är riktade till anställda inom vården. Majoriteten av besökarna, så högt som 75% utgörs av barn, unga och studerande
som besöker kulturcentrets lokaler i samband med studiebesök, tentor, uppsatser mm, eller mottagare av kulturcentrets besök på skolor
och andra institutioner i regionen. Ca 10% av kulturcentrets totala publik utgörs av seniorer, denna målgrupp ökar dock stadigt i
procenttal och beställer gärna specialguider, föreläsningar och hela program anpassade för deras behov och önskemål. Flera
arrangemang sker i samverkan med PRO, SPF samt studieförbunden. I samband med att de forna romska lägerplatserna har utmärkts i
Skåne och att denna verksamhet sker i samverkan med flera hembygdsföreningar kommer även målgruppen seniorer att öka. I
samband med samtliga aktiviteter försöker RKC Malmö att hitta nya möjligheter till att nå en bredare publik, bl.a. delas flygblad ut på
torg och i samband med större arrangemang, den egna hemsidan uppdateras ständigt med nyheter om arrangemang och redovisningar
efter genomförda arrangemang läggs ut på hemsidan. Ett stort antal mejladresser har under åren samlats in och nya tillkommer
ständigt, dessa kanaler används flitigt i samband med arrangemang och nyhetsspridning. Den goda relationen till media skapar
förutsättningar för marknadsföring i tidningar, radio och TV. I samband med arrangemang delar RKC Malmö ut en
utvärderingsblankett till medverkande aktörer för att fånga upp deras synpunkter och eventuella önskemål och behov. Den uppsökande
verksamheten på skolor utvärderas i en enkät som skickas till elever samt pedagoger med en hög svarsfrekvens. RKC Malmö för en
gästbok som samtliga besökare till den fysiska lokalen får fylla i oftast med kontaktuppgifter. RKC Malmö marknadsför samtliga
aktiviteter genom den egna hemsidan, medverkande aktörers hemsidor, affischer, flygblad, annonser, nyhetskanaler mm vilket har
visat ge goda resultat med förväntat publikantal. RKC Malmö dokumenterar samtliga aktiviteter med foto och film.
Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
I samband med samtliga aktiviteter försöker RKC Malmö att hitta nya möjligheter till att nå en bredare publik. Bl.a. delas flygblad ut
och planerade aktiviteter läggs ut på sociala medier. Den egna hemsidan uppdateras ständigt med nyheter om arrangemang och
redovisningar efter genomförda arrangemang läggs ut på hemsidan. Samverkande partners lägger ut marknadsföring på deras
respektive hemsidor och sociala medier. Ett stort antal mejladresser har under åren samlats in och nya tillkommer ständigt, dessa
kanaler används flitigt i samband med arrangemang och nyhetsspridning. Den goda relationen till media skapar förutsättningar för
marknadsföring i tidningar, radio och TV.
I samband med årsmöte, möten med romska grupperingar, individer m.fl. sprids information om kommande och planerade aktiviteter.
Vissa aktiviteter som t.ex. internationella romska dagen 8 april har blivit en tradition och firas numera i hela landet och kräver ingen
större marknadsföring.
Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2020. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
romsk_nationaldag_2020_affisch_70x100.jpg (1,42 MB)
rkc_inbjudan_2020_1s_2.pdf (2,31 MB)
RKC_LELO_NIKA_A4.pdf (2,76 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

Romska minnesplatser

www.romskaplatser.se

Digitalt bildarkiv

www.romskabilder.se

Pedagogisk hemsida

www.romernashistoria.se

RKC:s hemsida

www.rkcmalmo.se

4. Resultat och effekter
Resultat och effekter
Beskriv och motivera kort om och hur er verksamhet bidrar till
utveckling av Malmös kulturliv
god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar
goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö
RKC Malmö bidrar till utveckling av Malmös kulturliv då verksamheten som bedrivs är unik och ingen annan romsk aktör eller annan
genomför liknande verksamhet eller aktiviteter i samma omfattning eller bredd i landet. RKC Malmö bidrar till utveckling av Malmös
kulturliv genom att synliggöra romsk kultur i olika former för en bred publik samt erbjuder även publiken möten med romer. RKC
Malmö genomför utställningar, föreläsningar, musik/dansföreställningar mm för såväl barn, unga som en vuxenpublik för att
synliggöra romsk kultur samt öka kunskapen om romsk kultur för majoritetsbefolkningen. RKC Malmö möjliggör utövandet av romsk
kultur för romska
aktörer genom att erbjuda lokaler och samarbete i flera olika sammanhang där de som mindre aktörer tillför en berikning av Malmös
kulturliv. RKC Malmö genomför större återkommande arrangemang årligen vilka bidrar till utveckling av Malmös kulturliv då t.ex.
publik under en och samma dag eller under en vecka kan ta del av flera former av romsk kultur samtidigt eller separat. RKC Malmö
samverkar med ett stort antal hembygdsföreningar, bibliotek och museer som tillsammans skapar möjligheter för en bred publik att
kunna ta del av RKC Malmös verksamhet. RKC Malmö skapar även möjlighet för skolor att bredda sitt deltagande i Malmös kulturliv
genom de många aktiviteter som RKC Malmö genomför på skolor genom Skapande skola. RKC Malmö genomför sin verksamhet med
målsättningen att samtliga ska ha tillgång till den oavsett ålder, kön, funktionshinder eller språkkunskaper. Verksamheten bedrivs och
planeras i minsta detalj med berörda samarbetspartners så att de aktiviteter som erbjuds ska
kunna tillgodogöras av alla. Verksamheten genomförs i anpassade lokaler med omtanke för personer med funktionshinder, aktiviteter
genomförs på olika språk än svenska vid behov och samtliga aktiviteter har ett jämställdhetsperspektiv. Medverkande i verksamheten
är alltifrån barn, unga, vuxna med funktionshinder, personer med språkbrister samt seniorer som kräver extra omsorg och omtanke för
att deras medverkan ska ske så smidigt som möjligt och ej skapa hinder av någon form. RKC Malmös personal och ideella krafter
behärskar
ett stort antal språk som utövas i verksamheten vid behov för att kunna tillgodogöra en så bred publik som möjligt kunskap till romsk
kultur. RKC Malmö ser även över förutsättningarna för tekniska hjälpmedel i lokalerna för de olika aktiviteterna för att nå ut till
personer med olika typ av funktionshinder. RKC Malmö ser kontinuerligt över sin personal och dess anställningsvillkor samt
diskuterar på regelbunden basis med personal om de olika arbetsvillkor och förutsättningar i arbetsuppgifterna. RKC Malmö bidrar till
att skapa arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö då
ett flertal projekt bedrivs i samverkan med bl.a. museer men även i samverkan med lokala/regionala/nationella romska aktörer.
Samtliga anställningar, såväl fast som i projektform följer svensk lagstiftning och samtliga är försäkrade.

5. Ekonomi
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Sökt belopp och totala intäkter för 2021
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

475000

Budgeterade totala intäkter

3237000

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Kopia av Verksamhetsstöd 2021 - Ekonomibilaga.xlsx (20 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Kommentarer till ekonomibilagan
Det kan vara värdet av insatser som inte syns i budgeten, till exempel från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Annan
viktig information kan handla om större förändringar.
En viktig del av våra insatser är de ideella krafter som ställer upp för verksamheten och skulle denna tid omräknas i pengar skulle det
motsvara ca 500tkr per år.
RKC Malmö söker ett ökat anslag för att tillgodose det behov som finns för upprustning av lokalen.
RKC Malmö söker verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2021 för att ges möjlighet att genomföra planerade aktiviteter som nämns
ovan.
RKC Malmö ansöker även om verksamhetsstöd av Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet samt Region Skåne.
Har ni pågående verksamhetsstöd?
Ja

6. Verksamhetsstatistik
Genomför ni publika kulturarrangemang?
Ja
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Publika arrangemang i Malmö
Här fyller ni i information om arrangemang som riktas till en offentlig publik samt till barn och unga inom förskola och skola. Fyll i
uppgifter om olika slags arrangemang på separata rader.
Typ av arrangemang
Exempelvis föreställning, utställning, föredrag, seminarium, visning, konsert eller workshop.
Ange även om det är exempelvis gästspel, samarrangemang, eller på olika platser.
Varje egen större produktion namnges på separata rader. Gäller främst för scenkonst.
Publikantal
Om publiken vid samma tillfälle besöker flera arrangemang ska de bara räknas en gång. Gäller exempelvis vid festivaler
eller föreställningar med ett påföljande samtal.

Typ av arrangemang

Prel. antal
arr. 2020

Målgrupp

Prel. antal
publik 2020

Planerat
antal arr.
2021

Planerat
antal publik
2021

Minnesstund 27 januari

Offentlig

1

60

1

70

Int. kvinnodagen

Offentlig

1

80

1

100

Int. romska dagen

Offentlig

0

0

1

3000

Romsk kulturvecka

Offentlig

10

1500

10

2000

Skolor Malmö

Förskola/skola

50

1200

100

2500

Övriga aktiviteter intern

Offentlig

100

1500

150

2000

Övriga besökare

Offentlig

800

6400

1000

8000

Musikkonserter

Offentlig

3

150

5

250

965

10890

1268

17920

Summering

Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2020

Prel. antal publik
2020

Planerat antal arr.
2021

Planerat antal
publik 2021

Utställning, romsk skola

1

1000

2

2500

Utställning, smycken

2

2000

2

4000

Utställning Skansen

1

2000

1

8000

100

3000

200

6000

20

500

50

2500

124

8500

255

23000

Lungo Drom, studielåda
Föreläsningar/övrigt
Summering

Är ni en teater- eller dansgrupp?
Klicka på Hjälp för att se vilka organisationer med återkommande verksamhetsstöd som ska svara på frågan.
Nej
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Har ni verksamhet som inte riktar sig till en publik?
Det kan exempelvis vara kurser, workshops, branschträffar eller daglig träning (såsom dans).
Ja
Andra aktiviteter i Malmö
Viktig information kan vara:
Typ av aktiviteter, målgrupper och eventuella samarbetsparter. Målgrupper kan exempelvis vara deltagare inom

en viss åldersgrupp, medlemmar eller professionella utövare inom ett konstområde
Omfattning. Exempelvis antal aktiviteter och deltagare under 2021.
A ntal enskilda personer som deltar aktivt i verksamheten och hur många av dessa som är Malmöbaserade. Ange
preliminärt för 2020 och planerat för 2021.
Ta inte med uppgifter om repetitioner, medlemsmöten, arbetsmöten eller liknande.
Förutom ovan nämnda aktiviteter genomför våra kooperativa samarbetspartners aktiviteter för romska barn och ungdomar i lokalerna.
Bl.a. genomförs dansundervisning, hantverk, sömnadskurser, matlagningskurser mm.
Pga. covid-19 har en majoritet av dessa aktiviteter tvingats ställas in men under jan-feb 2020 genomförde våra kooperativa
samarbetspartners ca. 50 aktiviteter i lokalerna med 8-20 deltagare i varje aktivitet. Vi beräknar att dessa aktiviteter kan återupptas och
beräknas påbörjas innan sommaren alt. efter sommaren igen.
Vi uppskattar att dessa aktiviteter återgår till den normala omfattningen som är beräknat till ca. 250-300 aktiviteter under 2021 och att
enskilda personer som deltar under 2021 är ca. 50 personer med en majoritet barn och ungdomar.
Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö
Beskriv omfattningen av aktiviteter under 2020 och 2021 som ni inte redovisat i ovanstående frågor.
För 2020 har vi justerat de preliminära publika och offentliga aktiviteterna samt beräknat ett lägre antal deltagare pga. den rådande
situationen med utvecklingen av covid-19 som påverkar vår verksamhet gentemot skolor, bibliotek och museer med bl.a. minskat antal
besökare till utställningar, bokade program som framflyttas men även den ekonomiska krisen som drabbat bl.a. Skansen och flera
museer som medför omprioritering av aktiviteter. I statistiken har vi även tagit med det inställda firandet av den internationella romska
dagen som påverkar besöksantalet negativt samt att färre personer kommer att besöka utställningar m.fl. andra arrangemang under
2020 pga. covid-19. Vi har även tagit med att våra nuvarande utställningar och arrangemang inte kan ta emot en publik större än 50
personer under större delen av 2020 pga. Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi uppskattar dock att för 2021 kommer verksamheten att kunna återgå till det normala och att det kommer att ställas större krav på
verksamhetens förutsättningar att tillgodose samhällets behov av kunskap om romsk kultur då flera program, föreläsningar,
utställningar mm har framflyttats till hösten 2020 alt. våren 2021.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
Verksamhetsplan 2021.pdf (4,84 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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