Minnesanteckningar från styrgruppsmötet för Malmöandan 16 juni kl 11.3012.30
Plats Teams
Närvarande: Frida Trollmyr (S), Eva Bertz (L), Tony Rahm (M), Fredrik Björk (Yallatrappan
m.m.), Zeynep Erdal (Malmö ideella), Tommy Theorin (MISO), Omid Mahmoudi
(ensamkommandes förbund), Kristina Pekkola (svenska judoförbundet m.m.), Tom Roodro
(samordnare kommun), Ivar Scotte (samordnare idéburna)

Mötet enades om att Frida Trollmyr leder det första mötet.
Mötet gick igenom vilka punkter som skulle tas upp på mötet. Man kom överens om att gå igenom
de ursrunliga punkterna i dagordningen (utan tillägget).
1. Presentation av ledamöterna och samordnare
Ewa Bertz
Fredrik Björk
Zeynep Erdal
Omid Mahoumdi
Kristiina Pekkola
Tony Rahm
Tom Roodro
Ivar Scotte
Tommy Theorin
Frida Trollmyr
2. Konstituering Beslut kring struktur
Till det första mötet kom vi överens om att Frida Trollmyr leder mötet.
•

Mötesordförande (årligen val eller rullande?)
Frida framförde att hon tycker att det ska vara ett rullande schema från möte till möte.
Beslut: Mötet beslutade att ha ett rullande schema, där kommunen och de idéburna turas
om att leda mötena.

•

Mötessekreterare (samordnare?)
Beslut: Mötet tog beslut om att samordnarna tar ansvar för mötesanteckningar och efter
justering lägger upp på www.malmoandan.se

•

Justering av dokument (person och tidpunkt)

Beslut: Rullande schema. Kristina Pekkola justerar första protokollet. Därefter i
bokstavsordning.

•

Ekonomiska rapporter (system)
Frågan till mötet; hur ska ekonomin återrapporteras till styrgruppen?
Det framfördes, från Tommy Theorin, att Malmö ideella och Miso, vilka enligt beslut i KS har
ansvar för de ekonomiska medlen för Malmöandan, kommit överens om att resurserna för
samordning av Malmöandan ska hanteras av Miso.
Miso framförde att de behöver cirka 750 tkr årligen för att kunna hantera samordningen.
Nästa fråga är hur rekryteringen av en ny samordnare ska kunna tillsättas?
Miso bad styrgruppen om tips om vi känner till några lämpliga samordnare för Malmöandan.
Beslut: det ska finnas en stående punkt om ekonomisk redovisning. Den ska göras antingen
muntligen eller skriftligt.

3. Mötesordning Beslut kring mötesordning
•

Dagordning (agenda utifrån samarbetsplanen?)
Beslut: Punkter till dagordningen mailas till samordnarna som sedan stämmer av med
ordförande för förestående möte.

•

Mötesprotokoll (justerade handlingar blir publika)
Beslut: Det beslutades att samordnare lägger ut protokoll på Malmöandans hemsida.

•

Mötesarvodering (jämlikt och krontal)
Det diskuterades huruvida ledamöterna ska få arvoden för att delta i styrgruppsmöten.
Eva förordar att det inte ska ges några arvoden.
Tommy instämde i att det inte ska ges arvoden.
Kristina instämde.
Beslut: Det beslutades att det inte ges några arvoden till ledamöterna.

4. Tilläggsbeslut
• Styrgruppens beslutsmässighet (per sektor samt minst 3 idéburna och 2 kommun)
Förslag; det ska vara minst tre idéburna och två från kommun för att kunna fatta beslut.
Det diskuterades hur många som måste vara med för att kunna vara beslutsföra vid mötena.

Beslut: Det beslutades enligt förslag med tillägg att det måste vara minst en närvarande från
Miso respektive Malmö ideella, med ordinarie ledamöter eller ersättare.
•

Beslut kring höstens dialogforum i september/oktober
Förslag på tema från samordnarna; Samverka för stadens offentliga miljöer (Plattform för
engagemang) med Fastighets och gatukontoret
Tom presenterade kort ett förslag för höstens dialogforum som skulle kunna göras med
temat offentlig miljö.
Eva framförde att det är en bra idé, men att man skulle vilja lägga till frågor om tillgång till
lokaler i detta.
Kristina lyfte att man vid dialogforum också kunde arbeta med att framföra goda exempel
kring hur vi kan återstarta efter pandemin.
Tommy menar också att ”återstart” skulle kunna vara ett tema för forumet. Här finns flera
olika spår som man skulle kunna samtala kring.
Zeynep håller med om att temat ”återstart” är bra för forum i höst.

Beslut: Det beslutades att dialogforum för höst -21 blir ”återstart”, och att samordnarna får i
uppdrag att återkomma med förslag på upplägg till styrgruppen.
•

Beslut kring utbildning i medskapande
Vad gäller vid upphandling med Malmöandan (kommunal eller föreningsmässig upphandling)
Beslut: Borlades

5. Mötesplan Beslut kring mötesplan 2021
Beslut: 24 augusti kl 15.30-17.30 och 7 oktober kl 13-15.
6. Samordnare för idéburen sektor
Frida frågade om alla i styrgruppen känner till planen för hur en samordnare ska rekryteras.
Frida framförde också att det bör ske en rekrytering till den idéburna samordnaren. Vidare
framförde Frida att det bör vara en person som är väl insatt i Malmöandan.
Tommy tillade att den som ska anställas inte redan ska vara anställda i Miso eller Malmö
ideella.
Tony ställde frågan om det finns en tidplan för rekrytering av samordnare.
Frida menade att det bör vara styrgruppen som tar det slutgiltiga beslutet om vem som ska
anställas som samordnare.

Beslut: Det beslutades att samordnarna lägger upp en teamskanal för styrgruppen att dela
dokument och kommunicera med varandra.
Beslut:

7. Nästa mötes ordförande
Beslut: Zeynep Erdal
Vid tangenterna,
Tom Roodro, Malmö stad

