Protokoll & minnesanteckningar
styrelsemöte 2017-05-18
Styrelsemöte 2017-05-18, kl 9-11 Nobelv. 23,
Ledamöter: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Göran Höckert/Anna Wiking, Håkan
Nebréus, Michael Carlsson, Roger Roswall, Kwame Moore, Ulrica Altenborg, Hans C Roupe, Vesna
Stancic, Emma Cedermarker, Lotte Forsfält, Thomas Persson, Sv Hus
Adjungerade: Susanne Käsper, Tobias Nilsson, Jonatan Örstrand, Hanna Sellehed, Ebba Sällberg,
Thomas Bull, Per-Arne Nilsson
Anmält förhinder: Michael Carlsson, Roger Roswall, Ulrica Altenborg, Ebba Sällberg, Hanna Sellehed,
Anna Wiking, Thomas Persson, Göran Höckert, Jan Svärd (Fredrik Malmberg ersätter som ordf. för
dagen då både ordf. och v ordf. har förhinder)
1. Mötets öppnande.
Anteckningar, Hjalmar
2. Beslutspunkter:
a) Redogörelse budget, se bif. bilagor.
Beslut: Att godkänna budget med förtydligande om ev underskott i budget: Frågan ställdes under
mötet kring ev. underskott i föreningen. Här följer redovisning efter kontakt med bokförare: att
det ser ut som underskott beror på att budgeten första året i stort sett bara byggde på intäkter
med få utgifter. Då balanseras ett underskott i budget, men föreningen har ett innestående
kapital på cirka 620 000 och balanserar ett överskott årligen på cirka 262 000:- IT-tjänster var en
hög kostnad men här gjordes stora insatser kring ny hemsida, grafisk profil, nyhetsbrev mm.
Föreningar som Fastighetsägare Sofielund stödjer är omkring 12 st under året, som beslutas av
eget au med ordf. i spetsen. Här finns även sponsring av Seveds FK samt NGBG festivalen. I stöd
finns även Sofielundspatrullen med 200 000:- + 100 000:- för cyklar, kläder mm. I konsulttjänster
är en stor del de medel som fåtts från BRÅ på 250 0000:- och som utbetalats till forskargrupp
Malmö Högskola
b) MFF, sponsring 30 000: - Fastighetsägare Sofielund sponsrar MFF och får i gengäld två
matchstolar + middagar, hemmamatcher, profilering reklam – en medlemsförmån som kan
lanseras för alla medlemmar i föreningen. MFF med sin akademi ställer upp med:
• Rekryteringsträffar + event i området eller på annan plats i samverkan med Seveds FK, ålder
att nå 18-29 år. Även samverkan med föreningar i huset Nobel 23.
https://www.allsvenskan.se/karriarakademin-ger-jobb-i-malmo/

•

Network Event 14 juni, karriärdag med fotbollsturnering. 18-24 år Event på Stadion då
ungdomar träffar medlemmar inom BID som kan visa upp sig, profilera sig och medarbetare.
Mingel, lunch, Delas in i olika lag, tre företag plus sju ungdomar möts. Allt i MFF kläder.
Utskicksmaterial kommer. Mycket marknadsföring. Läs mer på: https://youtu.be/3ZPFcE3H6w

Beslut: Här hade styrelsen väldigt starka åsikter att vi inte skall köpa in saker/tjänster som kan sticka
folk i ögonen. Vi måste vara varsamma och aktsamma med vårt rykte och i vilka situationer vi syns i.
Styrelsen beslutade att säga nej tack till sponsringen men arbeta vidare med förslaget om att delta i
MFFs rekryteringsträffar och olika event.
Efter kontakt med MFF igen så lämnades följande uppgifter från MFF där vi fortsätter skapa
samarbete utan stöd för att koppla samman MFF med Seveds FK:
Vi har en liten och effektiv verksamhet med en tydlig avgränsning som vi behöver förhålla oss till. Vi
har något som kallas för IOP (idéburet-offentligt-partnerskap) i vilket vi möter Malmö stad kring
utmaningen att få fler malmöbor i arbete. Vi arbetar med matchning till arbete i klubbens
samarbetsföretag och målgruppen är "alla" arbetslösa malmöbor i åldern 16-29 år, från alla delar av
Malmö. killar och tjejer, med eller utan fotbollsintresse som är folkbokförda i Malmö och inskrivna på
arbetsförmedlingen. En verksamhet som förra året matchade 90 arbetslösa malmöbor till arbete och
som finansieras av Malmö FF och Malmö stad till ungefär lika delar. Även om ni inte är sponsorer, kan
vi trots detta flytta delar av vår verksamhet för att kunna möta den del av vår målgrupp som finns ute
hos er, det är inga problem. Utan ett formellt samarbete är detta något vi kan göra som
punktinsatser när vi finner det lämpligt, (exempelvis vid rekryteringsträffar där något av våra
sponsorföretag har ett rekryteringsbehov) och vid ett tightare samarbete något vi kan göra
regelbundet. Däremot så kan vi enbart arbeta med matchning till arbete i klubbens sponsorer och
därav behöver de/ni antingen finnas i vår befintliga sponsorstruktur eller bli en del av den. Detta
ligger till grund för IOP:n och har med avgränsningar att göra. Själva grunden till Karriärakademin
vilar på ett partnerskap med Malmö stad i vilket vi arbetar med våra sponsorföretag och vi måste
hålla oss inom denna avgränsning. Beträffande att arbeta tillsammans med Seveds FK skulle det
funka om det bygger på att de hakar på den verksamhet som vi redan bedriver. Om de skulle finna
det intressant att samarbeta med oss för att nå de av de boende inom området som ryms inom vår
målgrupp går det jättebra. Ett sådant upplägg bygger naturligtvis mycket på att de har möjlighet att
vara aktiva och vi kommer inom kort börja med en ny verksamhet för att nå unga 20-24 som varken
arbetar eller studerar som jag tror att de kan haka på utan några större problem. Utmaningen blir ju
att vi har ett uppdrag att arbeta i hela Malmö och måste fördela vår tid mellan olika insatser men här
hittar vi kanske något bra tillsammans med Seveds FK som bygger på deras engagemang som de har
tillsammans med er?
c) Röda Korset, cykelskolor, bifogar samarbetsförslag. Insatsen är mycket behjärtansvärd och
har stor betydelse för utvecklingen i området. Dock föreslås att Fastighetsägare Sofielund
bidrar med 50 000: - för att med övriga aktörer anslå medel till ett första pilotprojekt och att
detta utvärderas med en målsättning att fler aktörer kopplas på för en mer långsiktig
varaktighet. Under pilotprojektet bör även aktörer som Yalla Sofielund, Hidde Iyo Dhaqan, Re
Bike, Drevet, ABF m fl. kopplas in och se hur samverkan kan utformas.

Beslut: Att arbetsgruppen tittar på förslaget när övriga aktörer holt av sig. Till stöd av föreningar ska
även kopplas FN:s hållbarhetsmål.
d) Medel ur Trygga Malmö destinerat BID-process. Ansökan var totalt på 3 575 000 och från
Trygga Malmö beviljades processer inom BID Sofielund:
Medel till BID Sofielund, 2000 kkr
Trafikåtgärder BID, 400 kkr
Utökad städning enl. Sofielundsmodellen med ytterligare områden Möllevången,
Värnhemsområdet, Rosengård, Bulltofta rekreation, Nydala Hermodsdal
och Lindängen totalt för alla områden: 4400 kkr
Miljöförvaltningen, stöd för fokuserad tillsynsverksamhet
Beslut: att godkänna informationen
e) Satsning på medlemsvärvning via förening Motus Salto, gymnastikförening i området.
Kostnad:
Beslut: Att avslå förslaget och att använda nätverket balad medlemmar i föreningen som
medlemsvärvare. Till detta ska finnas erbjudande i nyhetsbrev, flyer om vad vi åstadkommit, uppgift
om kontakt, uppföljningsmetoder (uppringning mm). Styrelsen får först register över ev. kontakter de
kan ta.
Övriga punkter:
f)

Information om BID-processer, se bilaga, i arket kan processer inom BID följas

Följs upp när varje aktivitet prioriterats samt kopplats till hållbarhetsmål
g) Information om utökade kommunikationsmedel
Medel till flyer, rollup vid seminarier mm samt material medlemsrekrytering
h) Information om studentprojekt
Informerades om pågående visionsskisser i området och möte Malmö Högskola
i)

Insats från Akzo Nobel i Sofielund, med tre utvalda målningsprojekt

Informerades om färgbolagets önskan att delta i arbetet i Sofielund, kontakt tas efter sommar
j) Information från energirådgivare Niklas Renfro, Malmö stad
k) Information om önskad hjälp från Comesta Stiftelsen, Fredrik Håkansson, kring boendepool
och företagpool
l) Hjalmar informerar om Dubbel Yrkesutbildning i Malmö med inriktning fastighetsskötare
m) Övrigt
Kommentar: Under styrelsemötet var det inbjudet några gäster och tyvärr blev detta inte bra. För
många och för plottrigt. Dagordningen får även en annan tydligare struktur. Först en ren
dagordning utan beskrivningarna och sedan kommer beskrivningarna för respektive punkt
efteråt. Förslag till nästa möte.

