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MINNESANTECKNINGAR
Minnesanteckningar styrgruppsmöte Malmöandan 2022-04-01
Digitalt via teams.
Närvarande: Tony Rahm, Tommy Theorin, Frida Trollmyr, Ewa Bertz,
Zeynep Erdal.
Anmält förhinder: Omid Mahmoudi, Kriistina Pekkola, Fredrik Björk
Adjungerade: Tom Roodro, Verenice Bengtsson (samordnare
Malmöandan)

1)Mötets öppnande
Tony Rahm, ordförande för mötet, hälsade alla välkomna

2)Val av sekreterare och justeringsperson
Tom Roodro valdes till mötessekreterare.
Frida Trollmyr valdes till justerare.

3) Uppdatering från Malmö Tillsammans
I Nils (projektledare Malmö Tillsammans) frånvaro rapporterade Tom om
progressionen i Malmö Tillsammans.
De punkter Tom tog upp:
Plattformen 040
Arbetet fortsätter för att ta fram ett koncept som kan leva vidare efter
projektets slut. Detta koncept knyter an till uppdraget om att ta ett
helhetsgrepp om lokal utveckling, som kommunstyrelsen givit till
stadskontoret 2019. Nils och Tom håller fortlöpande samtal med
stadskontoret kring detta.
Kvartersbudget
I projektet ska man utforska former för medborgarbudget. Sättet man
gör det på är att hålla det till en begränsad geografisk yta på Sofielund
(Naturmolnet). Förslagsinlämningen är igång och man kan lämna förslag
på sociala aktiviteter man vill ska hända på platsen. Förslagsinlämningen
är öppen fram till den 25 maj, därefter följer en omröstning och under
sommar och höst kommer de vinnande förslagen att genomföras.
Respektive förslag kommer att finansieras med max 30 000 kronor
vardera. Mer info här Malmö Tillsammans (malmotillsammans.se)
-
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Lokal valuta
En lokal valuta kommer att testas på Kirseberg de två första veckorna
av maj. Detta är också ett verktyg för lokal utveckling som ska göra att
resurser stannar i det lokala området. Förhoppningen är att det också
kan skapa större samhörighet bland boende och näringsidkare i
området. Arbetet med lokal valuta kommer att utvärderas och det finns
bl a ett samarbete med forskare på Lunds universitet kring detta.
Företagarworkshops Botildenborg
Under våren görs fyra stycken företagarworkshops med olika teman.
Däribland tjänsteinnovation och destinationsutveckling. Syftet är att
ytterligare stärka företagares koppling till lokal utveckling.
Workshopparna hålls på Botildenborg. För mer info. se Workshops |
Malmö Tillsammans (malmotillsammans.se

4) Återrapportering samordnare
Verenice gav en uppdatering om vad samordnarna gjort sedan senaste
mötet. Malmötimmen – Vid Malmötimmen i februari var Malmö stads
samordnare för våld i nära relationer, Margot Ohlsson, gäst.
Malmötimmen sändes från studion på Nobel 21 i ett samtal mellan
Margot, Tom och Verenice.
Lärandeluncherna – Det har hållits två lärandeluncher. Den ena med
CTC i februari, där Caroline Klein gästade och berättade om konceptet
CTC och hur det fungerar ute i staden.
Vid den andra lärandelunchen gästade organisationen Drevet, där
Jesper Berséus berättade om hur Drevet arbetat med stadsutveckling i
Segepark.
Verenice berättade också om övriga aktiviteter som är på gång, bland
annat kommande Malmötimmar och lärandeluncher. Dessa finns redan
klara att anmäla sig till här Save the date | Malmoandan.
Utbildningar
Malmöakademins utbildning är avslutad och som en del av
avslutningen gjordes ett öppet möte, där kursdeltagarna fick göra egna
medskapande workshops (total 100 personer deltagande).
Arrangemanget hölls i början av mars på Kockums Fritid.
Institutet för lokal demokrati besökte Malmö och Malmöandan –
internationellt besök från bland annat Georgien, Turkiet och
Makedonien som kommit till Sverige för att lära sig mer om den lokala
demokratin i Malmö.
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5) MALMÖANDANS DIALOGFORUM 2022 - UPPDATERING
Verenice presenterade upplägget på kommande dialogforum den 30
maj.
Kommentarer från styrgruppen:
-Se till att få med Malmö ungdomsråd i arbetet.
-Se till att tydliggöra vem som är avsändare av inbjudan.

6) Ukrainakrisen
Koordinering flyktingar Ukraina – Malmöandans roll?
Tom inledde med att berätta om hur läget är just nu. ASF koordinerar
den akuta krisen. Det betyder också att man har sammankallat ett antal
av de stora humanitära organisationerna att dela information och vid
behov komplettera varandras uppdrag. Denna grupp träffas varje
fredag morgon.
Det finns samtidigt en större fråga kring hur civilsamhällets
organisationer kan koordineras, det vill säga att matcha engagemangbehov.
Vid mötet resonerades kring:
-Vilken roll Malmöandan kan ta.
-Kan man bygga en struktur för att matcha engagemang-behov genom
Malmöandan?
-Viktigt att det finns en koordinering, så att det inte blir förvirring
gentemot målgruppen.
-Vi har inte tid att konkurrera om ett koordinerande uppdrag.
-I dagsläget finns det information på malmo.se om hur man kan hjälpa
till i krisen. Se Hur du kan hjälpa till - Malmö stad (malmo.se)
-Vilka luckor finns som Malmöandan kan hantera?
-Styrgruppen ger uppdrag till samordnarna att ge underlag till
styrgruppen till hur behovet ser ut just nu och förslag till hur
Malmöandan kan agera.
-Malmö ideella har skickat ut en enkät till sina medlemsorganisationer
med frågor kring deras behov.
Viktigt att samordnarna fortsätter sitt sonderande kring hur behovet
ser ut. Fortsätta att fungera som en samordnande enhet vidare.
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7) EKONOMI
Tommy gjorde en uppdatering av det ekonomiska läget.
De fasta kostnader ligger på personal, lokaler etc. och omfattar cirka 650 000kr
för 2022.
Utöver det är det kostnader till möten (största kostnaden för dialogforum).
Det är också kostnader för utbildningen ”Medskapa förändring”, där vi tar
kostnaden för sex deltagare.
Tommy sammanfattade med att ekonomin är i balans

8) ÖVRIGT
Det ställdes en fråga om vi ska lägga ut våra minnesanteckningar på hemsidan.
Man kom fram till att det i så fall behöver det vara ett formellt protokoll.
För uppdatering av aktiviteter inom Malmöandan se www.malmoandan.se som
är uppdaterad med alla kommande arrangemang. Se fliken ”save the date”.
Förslagsvis kan man göra en sammanfattning på viktiga beslutspunkter, om
sådana tas.
Beslut:
Från och med nu kommer det endast att föras beslutsprotokoll från
styrgruppsmötena.

9) Nästa möte och nästa mötesordförande
Nästa möte bestämdes till den 17 juni kl. 12-14 på Nobel 21, inklusive lunch.
Mötesordförande Tommy Theorin.

Vid tangenterna,
Tom Roodro
Justerat av,
Frida Trollmyr

