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Ärendelista
§1 Val av protokolljusterare
§2 Minnesanteckningar föregående styrgruppsmöte (2022-04-01)
§3 Information från projektet Malmö Tillsammans
§4 Verksamhetsrapport våren 2022
§5 Idrott som verktyg för att öka jämlikheten och samverkan som resurs
för jobbmöjligheter för unga.
§6 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
§7 Styrgrupp – dialog och reflektion
§8 Ekonomi
§9 Övrigt
§10 Nästa möte
Tony Rahm, ordförande för mötet, hälsade alla välkomna

§1 Val av protokolljusterare
Beslut
1.
2.

Tom Roodro (sek)
Tony Rahm (justerare)
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§2 Minnesanteckningar föregående styrgruppsmöte (2022-04-01)
Sammanfattning
Beslut
1. Styrgruppen har tagit del av minnesanteckningar från
styrgruppsmöte den 1 april 2022 och lägger till dem till handlingarna.

§3 information från projektet Malmö Tillsammans
Föredragande: Nils Philips
Sammanfattning
Projektledaren Nils Philips gjorde en föredragning över utvecklingen av
projektet Malmö Tillsammans. Projektet pågår fram till april 2023. Nils
berättade om:
·Lokalekonomisk analys på Bostadsrättföreningen Ida på Rosengård
·Utvecklingen av Kulturhuset på Kirseberg
·Kvartersbudget på Naturmolnet
·Lokal valuta på Kirseberg
Beslut
1. Styrgruppen har tagit del av föredragning om utvecklingen i Malmö
Tillsammans.

§4 Verksamhetsrapport våren 2022
Sammanfattning
Samordnarna redovisade verksamheten under våren 2022. Med fokus
på Dialogforum 2022, bland annat genom att visa en film från
Dialogforumet. Det redogjordes dessutom för:
·Malmötimmar och lärandeluncher
·Medskapa förändring, tillsammans med Malmö Tillsammans och
Malmöakademin
·Studiebesök
·MUCF webinarium den 2 juni

Beslut
1. Styrgruppen har tagit del av samordnarnas redovisning av
Malmöandans verksamhet för våren 2022, skriftligt och muntligt.
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§5 IDROTT SOM VERKTYG FÖR ATT ÖKA JÄMLIKHETEN OCH SAMVERKAN
SOM RESURS FÖR JOBBMÖJLIGHETER FÖR UNGA
Föredragande: Tommy Theorin
Sammanfattning
Det finns mycket resurser inom idrottsrörelsen för att skapa
möjligheter till delaktighet, däribland på arbetsmarknaden.
Beslut
1. Styrgruppen ger samordnarna i uppdrag att utveckla detta tema och
återkomma till styrgruppen med förslag om hur man kan arbeta med
detta framöver.

§6 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Beslut
1. Styrgruppen bordlägger frågan till nästkommande möte.

§7 STYRGRUPP – DIALOG OCH REFLEKTION
Föredragande: Tommy Theorin
Sammanfattning:
Mötet väckte frågan om styrgruppen är rätt organiserade för att
fungera optimalt i förhållande till det operativa arbetet i Malmöandan.
Delvis handlar det om kommunikation mellan samordnarna och
styrgruppen och delvis om hur styrgruppen kan bli mer involverad i
utvecklingen av Malmöandan.
Beslut
1. Bordläggs och tas upp igen nästkommande möte.
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§8 EKONOMI
Föredragande: Tommy Theorin och Verenice Bengtsson
Sammanfattning:
Det gjordes en sammanfattning av det ekonomiska läget. Sammantaget kan
konstateras att Malmöandan följer den budget som är satt för 2022.
Beslut
1. Styrgruppen har tagit del av den ekonomiska redovisningen.

§9 ÖVRIGT
Inga övriga punkter.

§10 nästa möte och nästa mötesordförande
Beslut:
1. Nästa möte beslutades till den 21 september kl. 09-11. Frida Trollmyr är
ordförande vid detta möte.
Underskrifter:
Sekreterare
Tom Roodro
Ordförande

Tommy Theorin

Justerande
Tony Rahm

