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Inskickat av: Malmö AmatörteaterForum (EVA SÖDERQUIST)

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2022 - 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
Malmö AmatörteaterForum

Organisationsnummer
846003-9228

Adress
Torpgatan 21

Postnummer och ort
21152 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
EVA SÖDERQUIST

E-postadress
eva@m-a-f.org

Telefon
070-524 23 57

Mobiltelefon
070-524 23 57

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
www.m-a-f.org

Uppgifter för utbetalning
Plusgiro
Kontonummer
4596964-9

Organisationsform
Ideell förening
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn
Joakim Larsson
E-postadress
j.larssons@gmail.com
Telefon
070-0933856
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Bifoga aktuella stadgar
Stadgar MAF 2013.pdf (94 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Medlemsantal 2021
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

918

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen och har rösträtt vid årsmöte

33

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

0

Summering

951

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2022
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 2022
Långsiktig planering 2023-2024
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.
Malmö AmatörteaterForum, en ideell förening & samarbetsorganisation för amatörteatern i Malmö, ska stärka kontakterna & utbytet
& ska verka för kvantitativ & kvalitativ utveckling av amatörteatern.
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
Under 2020, detta pandemin-år, fortsatte MAF i sin strävan att vara ett resurscentrum för amatörteatern i Malmö och regionen, och vi
hoppas att vi ska kunna fortsätta göra det under 2021, 2022 och många år framöver.
MAF - ETT RESURSCENTRUM: Malmö AmatörteaterForum, en ideell förening baserad i Malmö, är Sveriges största
amatörteaterhus. Vi är en samarbetsorganisation, som hittills under 2021 har 33 st. medlemsgrupper.
MAF går nu in i sitt tjugofemte år & tredje decennium. Vår tanke är att MAF ska fortsätta synas, höras och märkas ännu mer under
detta andra pandemi-år och vår ambition är att fler ska upptäcka och ta del av aktiviteterna i "vårt" kvarter, på Ungdomens Hus och vi
hoppas att Teckenspråkstolkning ska komma att bli en kontinuerlig verksamhet på MAF.
Teatersäsongerna på MAF under icke-pandemi-tider innebär oftast fullbokade perioder på våra 3 scener, där drygt hälften av våra
medlemsgrupper och kursdeltagare varje termin sätter upp närmare 20 teaterproduktioner och uppspel. Vi har ofta tagit emot gästspel
och några av de egna teatergrupperna har ofta spelat också i andra lokaler eller sammanhang.
Barn & Ungdomsverksamheten har kunnat vara igång och vi hoppas att det ska bli möjligt att även kunna genomföra "vuxen"-kurser
under ht 2021och framåt. Vi vill kunna erbjuda såväl grundläggande som mer avancerade terminskurser i olika teaterformer, som
kortare workshops och helgkurser inom en rad teaterrelaterade ämnen.
Vi hoppas att vi snart ska kunna återuppta dessa verksamheter till fullo, och hitta till "det nya normala".
Efter den ovanliga våren och hösten 2020 och våren 2021 med coronavirus och covid-19 med många inställda föreställningar,
repetitioner och kurser, hoppas vi att de närmsta kommande åren kommer med nya upplevelser, både för den publik som förväntar sig
mer av vad den redan fått och den som är nyfiken på nya intryck, liksom för dem som vill fördjupa sina kunskaper eller delta i andra
aktiviteter.
Vi hoppas att Malmö Scenfest, kommer att genomföras, troligtvis 16 okt 2021 och vi har precis genomfört vår årliga Barn &
UngdomsFestival i maj 2021 både som fysisk och digital scenkonsthelg.
Se vidare vår Verksamhetsplan 2021/2022
Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
MAF är en samarbetsorganisation för amatörteatern i Malmö och skall genom sin verksamhet stärka kontakterna och utbytet mellan
amatörteatergrupperna. MAF skall verka för såväl kvantitativ som kvalitativ utveckling av amatörteatern i enlighet med
medlemmarnas beslut.
MAF skall verka för att amatörteatern förankras i samhället, för konstnärlig yttrandefrihet och demokratiska arbetsformer.
MAF ska i enlighet med medlemmarnas beslut förvalta gemensamma resurser, tillgångar och intressen.
MAF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.
Malmö AmatörteaterForum är en ideell förening, med en styrelse bestående av medlemmar ur MAFs medlemsgrupper och enskilda
medlemmar.
Vi har en verksamhetsledare, en koordinator för Barn & Ungdom och en teknik- och verkstadsansvarig.
Vi har olika avdelningar: kontor/administration med en verksamhetsledare, en koordinator och en administratör/receptionist; ateljé
med tre kostymmakare; teknik & verkstadsavdelning med en teknik & verkstadsansvarig och en teknik & verkstadsassistent.
2020 har inneburit förändringar i arbetsstyrkan med nyanställningar och avslut av anställningar, och vi räknar med att så kommer att
fortsätta under de närmaste åren
I vår verksamhetsberättelse för 2020 står det utförligare om hur det såg ut 2020 och inför 2021.
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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 2021
Konstnärlig personal
Administrativ och teknisk personal
Övrig personal
Summering

Planerat 2022
0

0

6,5

7

0

0

6,50

7

Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Under dessa pandemiår 2020-2021 har vi fortsatt att: önska, uppmuntra och sträva efter jämställdhet: mellan människor av olika kön,
personer i olika åldrar, från olika bakgrunder, med olika språk. En mångfald bland våra medlemmar och grupper, kursdeltagare,
pedagoger och personal är något som vi både önskar och strävar efter.
I MAFs verksamhet, liksom i mången annan kulturell verksamhet är andelen kvinnor högre än män, bland publiken och bland de
medverkande. Vi har noterat en ökning av deltagande yngre män, och vi vill fortsätta sträva efter en likvärdig fördelning av resurser,
makt och inflytande oberoende av kön, ålder, bakgrund och etnisk tillhörighet. Vi ha flera grupper med deltagare från olika delar av
världen, och en av våra nyare grupper består av olika Faktum-försäljare.
Hos oss på MAF är alla välkomna att ta del av: Repetitioner och Teaterföreställningar, Barn & Ungdomsverksamhet med termins- och
lovkurser, kurser-termins- och helgkurser, och vi har tre hantverksavdelningar-Kostym, Verkstad och Teknik som medlemsgrupperna
och kursledarna och deras deltagare kan få hjälp av.
Vi är en paraplyorganisation/samarbetsorganisation för amatörteatrar i Malmö som består av stora och små medlemsgrupper som
spelar allt från klassiker till improvisation, olika genrers-drama, musikteater till egenhändigt skapade föreställningar, vi har en Barn &
Ungdomsverksamhet, och vi har en kursverksamhet för personer från ca 7 år och uppåt. Vi har våra lokaler i Ungdomens Hus.
Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna till MAF - och ha råd med att ta vara med. Vi strävar efter att erbjuda en verksamhet
och utbud som är varierat och präglat av en mångfald bland deltagare, medverkande, personal och pedagoger. Vi har kurser på kvällar
och helger, våra grupper repeterar och spelar både på dagtid och kvällar, på vardagar och helger. Då våra lokaler innebär en fysisk
begränsning ifråga om antalet grupper och kurser, och då det bara finns en hiss i hela huset och som tyvärr inte når alla lokaler, så har
vi pratat om möjligheten att kanske starta upp lokal verksamhet i andra lokaler i annan del av Malmö.
Vi hoppas att vi snart ska kunna återuppta alla våra verksamheter till fullo, och hitta till ?det nya normala?.
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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.
Malmö AmatörteaterForum har förfogat sedan starten 1996, genom Stadsdelsområde Norr, över lokaler i Ungdomens Hus i kvarteret
Morkullan vid N. Skolgatan/Spångatan/Torpgatan. Scenografiförråd i Malmö hyrs genom Malmö Kulturstöd.
I maj 2017 fick Malmö Stad en ny organisation där stadsdelsnämnder slogs ihop, nya nämnder skapades och ansvarsområden
förändrades. Arbete har pågått för att tydliggöra och säkerställa att MAF kan fortsätta att finnas i de lokaler som vi sedan starten 1996
har huserat i.
Vi fick ett nytt hyreskontrakt med Malmö Kulturförvaltning som undertecknades precis innan jul 2017 där vi blir kompenserade för
hyresökningen från 2018. Vi har blivit lovade att så ska även ske i framtiden. Vi har fått veta att kontraktsperioden är löpande.
Vi kommer att fortsätta att disponera tre scener, fem repetitionsrum och verkstadslokaler. Vi hoppas att vi även i framtiden kommer
att kunna låna eller hyra övriga lokaler i huset som t.ex. Festsalen, Café Barbro/Tea och salarna 4, 11 och 12.
Repetitions- och spellokaler disponeras hyresfritt av medlemsgrupperna efter betald medlemsavgift.
Det är ett stort behov av att anpassa lokalerna och tillgängligheten för personer med funktionshinder, detta gäller både scener och
replokaler, och i hela Ungdomens Hus.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Adress

Kontraktstid t o
m

Yta i kvm

För
publika
lokaler:
max antal
publik

Scener,replokaler,teknik

Ungdomens Hus, Torpgatan

se ritningar

2021-06-01

180

kontor, ateljé, verkstad

Spångatan, N Skolgatan

är inlämnade

2021-06-01

180

Löpande kontraktstid

har därför inget slutdatum på

kontraktstiden

2021-06-01

180

Har ni utsedd brandskyddsansvarig och aktuell dokumentation av brandskyddsrutiner?
Nej
Vi rekommenderar att ni ser över ert systematiska brandskyddsarbete
För mer information om systematiskt brandskyddsarbete, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Räddningstjänsten
Syd.
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Sammanfattning av planerade förändringar 2022
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2022 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.
Vi vill fortsätta arbeta med vår verksamhet - kultur är viktig för människor, om den inte finns, vad har vi då att kämpa för och sträva
efter?
Vi vill behålla & utveckla våra hantverksavdelningar, administration & andra tjänster, vår verksamhet med kurser, barn & ungdom,
våra lokaler & medlemsgruppernas verksamheter, som gör oss unika. Vi vill behålla & utöka vår duktiga personal & utveckla MAFs
kommande verksamhet.
Framtidens kompetens, genomföra kunskapsöverlämning & kompetensinhämtande är alltid aktuella frågor. Vi har fått minskad andel
av anställningsstöd & anställningar utan stöd innebär högre lönekostnader.
Vi önskar att våra lokaler & scener ska bli tillgängliga för personer med funktionsvariationer.
Vi behöver kontinuerligt uppdatera oss på olika sätt.
Långsiktig planering 2023-2024
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2023-2024.
Se vår fördjupade Verksamhetsplan 2021/2022
MAF vill kunna värna om och behålla personalen och därmed servicegraden gentemot medlemmar och allmänhet.
Vi är få som gör ett stort arbete, och vi vill fortsätta utveckla vår verksamhet för våra medlemmar och kursdeltagare så att allt fler kan
ta del av scenkonst i olika former på MAF, både fysiskt och digitalt.
Under pandemi-tiderna 2020 och 2021 har vi fått olika krisstöd, vilket hjälpt oss väldigt mycket. Vi förstår att krisstöd inte är
permanenta, så vi hoppas på höjning på vårt bidrag.
Kreativa människor hittar möjligheter även i svåra tider, med ny teknik m.m. och kan då stimulera andra till liknande verksamheter,
och då är det bra om vi kan vara där och stödja och hjälpa till att möjliggöra de nya scenkonstföreställningarna.

3. Målgrupper och kommunikation
Riktar sig er verksamhet till barn och unga (0-18 år)?
Ja
Arbetar ni med involvering av barn och unga i er verksamhet?
Beskriv i så fall hur er arbetsprocess ser ut.
En del av vår verksamhet riktar sig till barn och unga, 7-18/20 år. Inom Barn & Ungdom har vi terminskurser, vår årliga Barn &
UngdomsFestival och lovaktiviteter, Kul i Malmö.
Barnen och ungdomar arbetar tillsammans med sina pedagoger och de bestämmer tillsammans vad de vill arbeta med, vilken
föreställning de vill arbeta fram, vad den ska handla om, om de ska improvisera fram den, skriva pjäsen själva eller om de fastnar för
någon redan skriven pjäs.
De kan vara involverade i hur deras eventuella teaterkostymer ska se ut - ibland ritar de teckningar av sin rollfigur och kan då fungera
som en kostymskiss. Det finns olika exempel på hur barnens och ungdomarnas involvering i arbetsprocessen kan se ut, kan bero på
barnens ålder, och intressen, och pedagogens insats.
Ibland gör våra medlemsgrupper föreställningar där en del roller spelas av personer under 18 år.
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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.
MAF riktar sig till alla amatörer med intresse av scenisk konst.
För Malmö AmatörteaterForum, MAF är det självklart att finnas med i olika sammanhang som har att göra med skapande scenisk
verksamhet, och att få vara med om att skapa ett demokratiskt Malmö som sjuder av konst och kultur som är tillgänglig för alla
malmöbor oavsett bakgrund, ålder eller kön. Vi hoppas att tillgängligheten till våra lokaler kan bli större, så att ännu fler kan känna sig
välkomna till oss.
Vår Barn & Ungdomsverksamhet är öppen för 7-20-åringar, våra "vuxen"-kurser oftast från 18 år, ibland från 16 år och uppåt.
Många av våra medlemsgrupper har en tydlig inriktning på sin sceniska verksamhet, det kan vara musikal eller dramatik, klassiker
eller nyskrivet - medan några i sin tur har stor bredd inom sin förening.
Många som har varit och är medlemmar i olika grupper på MAF, gått kurser och deltagit i Barn & Ungdomsverksamheten har gått
och går vidare in i det professionella kulturlivet. Många stannar kvar i MAFs föreningar och på sin fritid sysslar med att utöva kultur och att ta del av annan scenkonst och kultur. MAF berikar alltså både det professionella kulturlivet och medverkar till att skapa en
grogrund för ett bredare intresse för scenkonst och kultur.
Se vår fördjupande Verksamhetsplan 2021/2022.

Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
MAF arbetar oförtrutet, trots pandemin, med att fånga upp, introducera och utveckla intresse och kunskaper kring föreningsliv och
demokratiska samarbetsformer - i ett Sverige där föreningsengagemang på alla fronter visar vikande siffror. Därför är det ett naturligt
steg att ta större del och medverka av olika projekt som de paraplyorganisationer MAF tillhör, och välkomna olika initiativ, både inom
och utanför MAF.
Vi har kontakter med andra föreningar, med skolor och fritidsverksamheter och andra möjliga samarbetspartner, som liksom vi vill
vara en aktiv del av Malmö och Malmöbornas vardag och verklighet.
Lovaktiviteter-Kul i Malmö, terminskurser, medlemsgrupper som både repeterade, hade workshops och gjorde offentliga
föreställningar. Samarbete med ABF Malmö ? och innan pandemin satta stopp för det, så hade vi en del gästspel.
Vi vill fortsätta kunna ge döva/teckenspråkiga personer möjlighet och tillgängliggöra MAFs kulturutbud. Vår önskan är att ha tolkar
bokade en gång för varje föreställningsperiod/grupp. Vi hade samarbete på gång med Tyst Teater och vår egen medlemsgrupp Malmö
Dövas Förenings Teatergrupp, men pga. pandemin är det skjutet på framtiden.
Vi använder Facebook, och kommer att använda vår nya hemsida, som nu i dagarna ska lanseras - och vi planerar att starta Instagram
för vår Barn & Ungdomsverksamhet, och en Youtube-kanal för all vår verksamhet.
Vi vill nå: Barn, unga, pensionärer och alla däremellan. Bosatta i Malmö, i Lund, Trelleborg, Staffanstorp, Vellinge, Svedala och
andra orter i Skåne.
Våra stadgar och värdegrund bifogas.
Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2021. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
MAF VÄRDEGRUND antagen 2015.pdf (237 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

MAF:s hemsida

www.m-a-f.org

MAF:s facebooksida

www.facebook.com/pages/MAF-Malmö-AmatörteaterForum

4. Resultat och effekter
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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
Barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar ges möjlighet att prova olika uttrycksformer, olika stilar och metoder. Vi är ett resurshus för
både amatörteatern i Malmö och för den professionella teatern. Vi vill fortsätta att ge stöd och medverka till en utveckling där vi både
kan ge och få inspiration. Den professionella teatern och amatörteatern föder och behöver varandra, och vi hoppas kunna medverka
till att bibehålla och utveckla Malmös stolta amatörteatertradition.
Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna till MAF - och ha råd med att ta del av vår verksamhet. Vi strävar efter att erbjuda en
verksamhet och utbud som är varierat och som präglas av en mångfald bland deltagare, medverkande, personal och pedagoger. Vi har
kurser på kvällar och helger, våra grupper repeterar och spelar både på dagtid och kvällar, på vardagar och helger.
Vi arbetar för att MAF ska bli synligare för alla Malmöbor och vi arbetar aktivt med Fb och vill utöka vår närvaro i de sociala
medierna. Genom att vi är med i andra paraplyorganisationer - Malmö Ideella, MmD, ATR - sprider vi kunskap och information om
MAF och scenkonst där.
Teckentolkning på MAF - ett pilotprojekt: På initiativ av Eva Zaar och Patrik Drivstedt, där vi genom detta kunde ge döva/
teckenspråkiga personer möjlighet och tillgängliggöra MAFs utbud av kulturverksamheten. Även om projektet är avslutat, är det en
verksamhet som vi menar är av stor betydelse en eftersatt publikgrupp och som bidrar till större tillgänglighet.
Vi ser det som en självklarhet att vi ska ingå i olika samarbetsgrupper mellan det idéburna Malmö och Malmö stad där visioner,
planering och arbete för Malmös framtid pågår.
Ända sedan starten 1996 har MAF varit noga med att följa avtal, bestämmelser som reglerar arbetslivet och att vår personal och
deltagare är försäkrade i vår verksamhet.
Oktober 2014 blev vi medlemmar i IDEA, och sedan mars 2015 har vi följt kollektivavtalet för tjänstemän mellan IDEA, Unionen och
Akademikerförbunden - innan dess hade vi avtal med Teaterförbundet, avtalet för Fria grupper.
Under hösten 2020 gick IDEA samman med KFO och från 1 januari 2021 heter de Fremia. I januari 2021kom det nya avtalet mellan
Fremia, Unionen och Akademikerförbunden.
Inom vår verksamhet finns det möjligheter för vår personal att arbeta med en variation av arbetsuppgifter och få inspiration genom
kontakt med den professionella scenkonsten.
Detta gäller naturligtvis även för våra "Vuxen"-pedagoger - pedagogerna inom Barn & Ungdom - en stabil och kontinuerlig
verksamhet - som ex. genom Barn & UngdomsFestivalen, BUF, terminskurser och lov-aktiviteter kan utveckla sin pedagogiska
sceniska verksamhet.

5. Ekonomi
Sökt belopp och totala intäkter för 2022
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

3752360

Budgeterade totala intäkter

4707760

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Bidragsansökan Malmö stad 2022 MAF.xlsx (22 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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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 eller påverkan av corona-pandemin.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret:
2020 började som ett vanligt år av förändring och utveckling där medlemmar och medarbetare kom och gick, och några som vi tog
farväl av, men redan under februari kom de första tecknen och i mars så deklarerade WHO att Covid-19 var en pandemi.
Olika restriktioner och bestämmelser infördes, och oron och rädslan växte hos väldigt många.
Många repetitioner, föreställningar och kurser ställdes in, och deltagarantalet minskade markant allteftersom året gick. De ekonomiska
intäktsförlusterna riskerade att bli betydande.
Malmö Stad visade stor beslutsamhet i att stötta även det ideella kulturlivet, och vi kunde ta del av olika temporära krisstöd under året
från Kulturförvaltningen, Kulturstödet och Fritidsförvaltningen. Dessa extra kris-stöd är ju inte något som vi kan räkna med under en
fortsatt pandemi, en pandemi som ingen vet när den kommer att avta och sluta.
Då generationsväxlingen fortsätter, har våra personalkostnader ökat då de som nyanställts inte har anställningsstöd som de tidigare
anställda, vilket medfört minskade anställningsstöd från Fritidsförvaltningen.
Tidigare år har vi påpekat att vårt årliga verksamhetsbidrag från Malmö Stad/Kulturförvaltning inte uppräknats mycket sedan 2017,
vilket i praktiken innebär en sänkning.
Det finns en oro för att en fortsatt pandemi kommer att försvåra vår verksamhet.
De styrande kulturpolitikerna och tjänstemännen är noga med att försäkra oss om att de tycker att MAF gör ett fantastiskt arbete som
är viktigt för staden Malmö, och att MAF är en av de prioriterade verksamheterna. Denna stora uppskattning gläder naturligtvis oss,
och vi får många bevis på amatörkulturens stora betydelse, inte bara för våra medlemmar utan även för samhället i stort.
Vi yrkar kompensation för indexregleringen för vårt nya hyresavtal. Då regleringen sker i oktober är det svårt för oss att beräkna
vilken summa den kommer att vara på.
Styrelsen tillsammans med personalen fortsätter att stärka upp och stabilisera MAF:s ekonomi, och söker efter nya möjligheter till att
komplettera finansieringen och strävar efter att ha en ekonomisk och hållbar verksamhet och ett ekonomiskt och hållbart arbetssätt i
vår verksamhet.

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.
Information om digitala arrangemang kan ni ange längre ner under Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö.
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

Målgrupp

Prel. antal
arr. 2021

Prel. antal
publik 2021

Planerat
antal arr.
2022

Planerat
antal publik
2022

Teater

Offentlig

100

1500

200

3000

kurser & workshops

Offentlig

35

350

50

500

135

1850

250

3500

Summering

Är ni en teater- eller dansgrupp?
Klicka på Hjälp för att se vilka organisationer med återkommande verksamhetsstöd som ska svara på frågan.
Nej
Har ni verksamhet som inte riktar sig till en publik?
Det kan exempelvis vara kurser, workshops, branschträffar eller daglig träning (såsom dans).
Ja
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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 2022.
Antal enskilda personer som deltar aktivt i verksamheten och hur många av dessa som är Malmöbaserade. Ange
preliminärt för 2021 och planerat för 2022.
Ta inte med uppgifter om repetitioner, medlemsmöten, arbetsmöten eller liknande.
Vi planerar inför en aktiv höst 2021och ett aktivt år 2022- om restriktionerna tillåter:
Återupptagande av vuxen-kurser - terminskurser och kortkurser; Barn & Ungdomsverksamheten - terminskurser och lovaktiviteter. Vi
hoppas på att det nya normala snart kommer.
Vt 2021:
Utlåning av ljud och ljus till grupper med verksamhetsbidrag i Malmö.
Inga föreställningar, inga vuxenkurser, men 12 st. terminskurser inom Barn & Ungdomsverksamheten och vi genomförde 2021års
Barn& UngdomsFestivalen, både fysiskt och inspelningar för digitala visningar, för de med utskickad länk.
Se Verksamhetsberättelsen & verksamhetsstatistiken för 2020 för uppgifter om våra medlemmar och aktiviteter.
Enligt vår beräkning är det kanske hälften av våra medlemmar som är Malmöbaserade vi för ingen aktiv statistik på detta.
Vi har många som kommer från Malmös kranskommuner, och en del av våra medlemmar och kursdeltagare åker ännu längre för att
kunna ta del av vår verksamhet.
Se vidare vår Verksamhetsberättelse 2020, och vår Verksamhetsplan 2021/2022.
Bilaga: Verksamhetsstatistik 2020 inlämnad i redovisningen för 2020 3 maj 2021.

Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö
Beskriv omfattningen av aktiviteter under 2021 och 2022 som ni inte redovisat i ovanstående frågor. Ta även med digitala
arrangemang.
En stor del av vår verksamhet är kurser, i samarbete med ABF Malmö.
Vi har vuxen-kurser-både terminskurser och helgkurser, och inom Barn & Ungdom har vi terminskurser och lovaktiviteter i våra
lokaler på Ungdomens Hus.
MAFs längre eller kortare kurser kan vara en inkörsport, eller en möjlighet till vidareutveckling av olika kunskaper och färdigheter
inom teatern. Vi hoppas också att de kan ge inspiration, främja kreativitet, lust och förmåga att se nya möjligheter.
Det har under året varit många olika typer av möten: med politiker, tjänstemän/personer, samarbetspartners, representationer vid olika
invigningar, med möjliga kommande medlemmar och samarbetspartners, förutom s.k. vanlig föreningsverksamhet.
Se vidare vår Verksamhetsberättelse 2020, och vår Verksamhetsplan 2021/2022.
Bilaga: Verksamhetsstatistik 2020 även inlämnad i redovisningen för 2020 3 maj 2021.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
Bilaga VB MAF Verksamhetsstatistik 2020 epost.pdf (2,76 MB)
MAF protokoll konst styrelsemöte19 april21 signerad.pdf (332 KB)
MAF Revisionsberättelse för 2020 signerad org.pdf (1,35 MB)
MAF VB 2020 signerad org.pdf (5,52 MB)
MAF VP 2021 2022 signerad org.pdf (5,73 MB)
MAF Årsmötesprotokoll 19april21 signerat org.pdf (1,57 MB)
MAF Årsredovisning 2020 signerad org.pdf (1,81 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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