Minnesanteckningar från styrgruppsmöte
Malmöandan
Tid: 24 augusti 2021 kl. 15.30-17.30
Plats: Teams
Närvarande:
Ledamöter:
Zeynep Erdal (Malmö Ideella)
Kristiina Pekkola (Svenska judoförbundet m.m.)
Fredrik Björk (Yallatrappan m.m.)
Tommy Theorin (MISO)
Tony Rahm (M)
Frida Trollmyr (S)
Ewa Bertz (L)
Adjungerade:
Tom Roodro (samordnare)
Ivar Scotte (samordnare)
Frånvarande:
Omid Mahmoudi (Ensamkommandes förbund)

1. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningar godkändes.
2. Uppdatering om rekrytering av samordnare till Malmöandan (MISO)
Tommy berättade om processen kring rekrytering av ny samordnare till Malmöandan.
Ansökningstiden har gått ut och man har fått in ett antal kandidater.
Första samtal med möjliga kandidater sker på måndag den 30 augusti.
Zeynep ställde fråga om rekryteringsprocessen – hur presenteras kandidaterna till
styrgruppen? Fattar styrgruppen beslut vid nästa möte?
Tommy svarar att MISO kommer att ta fram ett par kandidater som man därefter kollar av
med styrgruppen.
Frida menade att det är viktigt att det är styrgruppen som tar slutgiltigt beslut om ny
samordnare.

Kristiina frågade om det finns en tidsplan när en person ska vara på plats.
Tommy svarade att man hoppas kunna ha det klart inom ett par veckors tid.
Ewa höll med om att det är bra att komma vidare snabbt, men om det är styrgruppen som
ska ta beslutet så blir det för långt att vänta till nästa styrgruppsmöte. Därför föreslog Ewa
att det är MISO och Malmö Ideella som själva kan ta beslut om vem som anställs.
Beslut: MISO gör en skriftlig återkoppling, via mail – och om någon har något emot förlag till
ny samordnare, eller har andra kommentarer, får man återkomma till MISO för dialog.
3. Malmöandans dialogforum höst 2021 (samordnare)
Förslag från föregående möte var att hålla forumet med rubriken ”återstarta
Malmö”. Dialogforumet har enligt samarbetsplanen följande två syften:


För det första syftar det till att främja en fortlöpande dialog med fokus på
förutsättningar för - och behov av - samverkan mellan parterna kring
gemensamma samhällsutmaningar.



För det andra syftar det till att öka inflytandet och demokratin kring de
uppdrag/ansvar vi har. Vid behov kan fokusområden löpa över fler än ett år.

Det står även i samarbetsplanen att dialogforumen ska följas upp med idéverkstäder.
Samordnarna fick i uppdrag att återkomma till styrgruppen med förslag på upplägg.

Tom föreslog bl. a att ta in extern processledning – uppskattad kostnad ca 30–40 tkr.
Tom frågade även hur vad styrgruppen anser om att antigen hålla forumet helt
digitalt, som en hybrid av fysiskt och digitalt, eller helt fysiskt.
Kristiina menade att det är bättre att köra helt digitalt – inte hybrid.
Frida förordade att vi kör digitalt (men om det går att hålla fysiskt så vore det bättre).
Ta gärna in extern processledning.
Zeynep menade att vi bör hålla en digital träff, då det förmodligen kommer att vara
ökad smittspridning. Vill gärna ta in extern processledare.
Tommy menade att vi bör förbereda för ett digitalt forum. Huvudsaken är att det ska
bli ett bra möte. Om vi behöver extern processledning så tar vi in det.

Beslut: att ha det digitalt och att vi använder oss av extern processledare.
Samordnarna får i uppdrag att presentera en skiss för forumet vid styrgruppen den 7
oktober.

4. Utbildning medskapande metodik (samordnare)
I samarbetsplanen står det att det årligen ska erbjudas en utbildning i medskapande
metodik. Malmöandans samordnare föreslår att man köper in 5–10 platser på
Malmöakademin. För mer information se Hem (malmoakademin.se)
Tom presenterade förslag till att vi köper in oss på Malmöakademin med 5–10
platser.
Ewa tycker att det är en bra utbildning, men hur försäkrar vi oss att man går klart
utbildningen?
Zeynep undrade om vi ska låta intresserade söka till utbildningen?
Fredrik tyckte också att det är en väldigt bra utbildning och att vi borde använda oss
av denna. Hälften från kommunen och hälften från föreningslivet.
Zeynep menade att vi borde välja ut personer som redan sitter i samverkansprojekt
tillsammans med kommunen.
Kristiina ställde frågan om hur vi ska göra med avgiften? Betala hela eller halva.
Tycker att först till kvarn är bra.
Frida menade att Malmöandan borde betala hela avgiften för utbildningen. Tycker
att först till kvarn är bra. Kanske att vi börjar med 6 personer?
Tommy förespråkade att de som inte fullföljer utbildningen själva ska betala kursen.
Ewa tycker att 10 personer är för många. I ansökan till utbildning ska man berätta vad
man ska ha utbildningen till. Tycker att vi ska stå för kostnaden.
Beslut: Malmöandan betalar för utbildningen, med förutsättning att man fullföljer,
och om inte så blir man återbetalningsskyldig. Vi ska fråga intresserade vad man ska
använda utbildningen till och hur det relaterar till Malmöandan. Vi börjar med 6
personer. Samordnarna får i uppdrag att lägga ut annons om utbildningen. Det är
först till kvarn som gäller.
5. Ekonomisk redovisning (samordnare)
Vid föregående styrgruppsmöte beslutades att samordnarna ska ge en ekonomisk
redovisning vid varje styrgruppsmöte.

Ivar meddelade att han lagt ut en ekonomisk redovisning i vår teamskanal. Det ligger
under filer och ekonomi.
Ivar gick igenom resultaträkningen fram till den 17 augusti.
Tommy bad att Ivar skickar över ekonomisk redovisning till honom via mail.
Ewa vill också ha ekonomiska redovisningen på mail.
Beslut: vid nästa styrgrupp tar vi upp aktuella avtal och diskutera huruvida vi ska
fortsätta med dessa eller inte.
6. Förslag på kommande mötes ordförande
Det beslutades vid föregående möte att ha ett rullande schema för ordförandeskapet
vid dessa möten. Förslag till mötesordförande för mötet den 7 oktober är Tony
Rahm.
Beslut: De beslutades att Tony Rahm tar ordförandeskapet vid mötet den 7 oktober.
Mötet planeras att hållas digitalt.
7. Övrigt
Tom och Ivar erbjöd sig att ge dem i styrgruppen som vill en presentation av
historiken och logiken kring Malmöandan.

Beslut: Samordnarna återkommer till styrgruppen med förslag på datum då man kan
få en dragning av historiken kring Malmöandan.
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