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Ärendelista
§10 Val av sekreterare och protokolljusterare
§11 Minnesanteckningar föregående styrgruppsmöte (2022-06-17)
§12 Information om höstens aktiviteter, Malmöandan och Malmö Tillsammans
§13 2023 års tema för Malmöandan
§14 Idrott som verktyg för att öka jämlikheten och samverkan som resurs för
jobbmöjligheter för unga
§15 Förtydliga förväntningar på styrgruppens roll och ledamöterna
§16 Ekonomi
§17 Övrigt
§18 Nästa möte
Frida Trollmyr, ordförande för mötet, hälsade alla välkomna

§10 Val av protokolljusterare
Beslut
1. Tom Roodro (sek)
2. Zeynep Erdal (justerare)
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§11 Minnesanteckningar föregående styrgruppsmöte (2022-06-17)
Beslut
1. Styrgruppen har tagit del av minnesanteckningar från styrgruppsmöte den 17
juni 2022 och lägger till dem till handlingarna.

§12 information om höstens aktiviteter
Sammanfattning
Verenice Bengtsson presenterade kommande aktiviteter för hösten 2022.
Malmöandan
Lärandelunch med Habitat Q den 14 september
Malmötimmen den 6 oktober arrangeras i samverkan med Kodex Malmö under rubriken ”Så här
vänder Malmö hatet ryggen”.
Lärandelunch 11 oktober ”Ung livsstil och rätten till idrott”. Det kommer att vara ett föredrag
om rapporten ”ung livsstil”, panelsamtal och en utbildning om diskriminering med Malmö mot
diskriminering.
Lärandelunch 9 november med Rosengårds fastigheter ”Hur kan ett fastighetsbolag göra skillnad i
en stadsdel?”.
Utbildningen ”Medskapa förändring” startar den 13 oktober. Det kommer att bli tre personer
från idéburna organisationer som deltar i utbildningen.
22 november håller polisen ett möte för att hitta fler samarbeten mellan polisen och
föreningsdrivna mötesplatser. Samordnarna för Malmöandan kommer att vara samtalsledare vid
detta möte.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har bjudit in Malmöandan till att samarbeta kring ungas
vägar till arbete, tillsammans med IKANO, IKEA, Inter IKEA och Rädda Barnen. Samtal pågår om ett
initiativ under namnet ”Impact Malmö”. Här kommer fler organisationer bjudas in
succesivt och man avser att också arbeta med metoder för att mäta effekter.
Verenice presenterade rapport från dialogforumet. Rapporten skickas ut i sin helhet till
styrgruppen så snart den är färdig.
Tom, som också är projektmedarbetare i Malmö Tillsammans, gjorde en kort redovisning av
pågående och kommande aktiviteter inom Malmö Tillsammans. Tom berättade om:

Pågående aktiviteter inom Kvartersbudget på Naturmolnet.
Vernissage av idéer och idéägare på Nobelvägen 21 den 22 september.
Lansering av husbudget för Kirsebergs fritids- och kulturhus den 22 september.
Studieresa till Köpenhamn för att utveckla vår förståelse av idéburen välfärd.
Beslut
1. Styrgruppen har tagit del av föredragning om höstens aktiviteter inom Malmöandan och
Malmö Tillsammans.
2. Styrgruppen gav samordnarna i uppdrag att vid kommande möte ha ett övergripande
förslag inför aktiviteter 2023.
3. Samordnarna får i uppdrag att sätta samman ett tillfälle vi kan kompetensutveckla oss
inom idéburen välfärd och de lagändringar som kommer att träda i kraft från och med
januari 2023.
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§13 2023 års tema för Malmöandan
Sammanfattning
Formellt sett har styrgruppen för Malmöandan i uppdrag att ta beslut om nästa års
tema.
Beslut
1. Samordnarna får i uppdrag att utifrån samarbetsplanen presentera förslag till 2023
års tema vid nästkommande möte.

§14 Idrott som verktyg för att öka jämlikheten och samverkan som
resurs för jobbmöjligheter för unga
Föredragande: Tommy Theorin (från föregående möte)
Sammanfattning
Det finns mycket resurser inom idrottsrörelsen för att skapa möjligheter till delaktighet,
däribland på arbetsmarknaden.
Beslut
1. Samordnarna får i uppdrag att, genom MISO, gå ut med en enkät till idrottsrörelsen
om deras
behov av samverkan mellan kommunen och deras organisationer. Dessutom att ha
samtal om detta med fritidsförvaltningen.

§15 FÖRTYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ STYRGRUPPENS ROLL OCH
LEDAMÖTERNA
Föredragande: Tommy Theorin
Önskemål om att få mer information om planerade aktiviteter och förtydliga
förväntningar på styrgruppens roll och dess medlemmar.
Beslut
1. Samordnarna tar fram ett utkast på förväntningar på styrgruppen inför
nästkommande möte.
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§16 EKONOMI
Föredragande: Tommy Theorin
Sammanfattning:
Ekonomin följer prognos.
Beslut:
1. Styrgruppen har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

§17 övrigt
Sammanfattning:
Inga övriga punkter.

.

§18 nästa möte
Beslut:
1. Nästa möte beslutades till den 25:e november kl 13-15
Underskrifter:
Sekreterare
Tom Roodro
Ordförande

Frida Trollmyr

Justerande
Zeynep Erdal
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