
Ansökan ur Fastighetsägare Sofielunds föreningsfond 
Föreningen Friendship and Music (FAM) vill härmed ansöka om ekonomiskt 
stöd ur Fastighetsägare Sofielunds föreningsfond.  

Bakgrund  
I januari 2019 så bestämde Anna Wagner, Carlo Emme och Victor Höber att 
åter starta upp en förening knuten till Plan B’s verksamhet. Plan B hade 
tidigare haft en medlemsförening med några tusen medlemmar, kopplade till 
sin konsertverksamhet och möjligheten att servera alkohol till en sluten 
förening. Även om det numera inte är aktuellt med en fortsatt medlemsklubb 
för att möjliggöra ett alkoholtillstånd (i september 2018 ansåg polisen att detta 
inte var giltigt och stängde tillfälligt ner Plan B), så ville initiativtagarna att det 
skulle startas upp en aktiv förening igen, pga de många andra goda 
aspekterna som finns runt att ha en aktiv förening: främst genom att skapa 
sammanhållning och ett levande ”community” på Plan B. Dessutom fanns det 
intresse av att starta upp en volontärsverksamhet kring livemusikscenen. 
Efter diskussioner bildades den ideella föreningen Friendship and Music 
(FAM). 

Föreningen FAMs verksamhet går ut på att stödja ett rikt och aktivt 
föreningsliv där våra medlemmar kan mötas i sitt gemensamma intresse för 
livemusik. Det gör vi genom att erbjuda rabatter på konsertinträden, men 
även genom speciella evenemang för våra medlemmar. Vi har en fast 
mötesplats på Norra Grängesbergsgatan där medlemmarna kan möta nya 
vänner, en bredd av människor med olika nationaliteter som samlas kring ett 
gemensamt intresse för livemusik. Därigenom bidrar vi till det sociala 
engagemanget och kulturella utvecklingen i området. Vi jobbar mycket med 
delaktighet och inkludering och att få alla att känna sig välkomna och viktiga, 
speciellt med vår frivilliga volontärsverksamhet. Volontärsverksamheten 
kallas ”FAM crew” och innebär att medlemmar som visar intresse kan hjälpa 
till runt ett arrangemang mot gratis inträde på alla arrangemang, samt 
chansen att få ett bredare socialt nätverk och nya vänner, men även 
värdefulla arbetsreferenser och erfarenheter för sitt fortsatta yrkesliv.  

Medlemmar 
Föreningen FAM har i dagsläget ca 260 betalande medlemmar.  

Projektbeskrivning 
Det specifika projekt som föreningen nu söker medel för kallar vi ”The FAM 
Cure”. Vi vill sätta upp 10 st högkvalitativa livekonserter under våren 2020. 
Det kommer att vara både internationella akter och svenska. Konsertserien 
kommer att kureras (”curate”), bokas och arrangeras av vår FAM Crew, därav 
projektnamnet The FAM Cure. Det vi vill uppnå med konsertserien är att dels 



leverera hög musikalisk kvalitet på scenen, vilket kan komma alla Malmöbor 
till del, men också att ge människor som visat intresse att engagera sig i vår 
volontärsgrupp en riktig chans att utöva detta på "riktiga" case. Vår 
volontärsgrupp, "FAM Crew" består av ett 20-tal unga (huvuddelen är 18-26 
år) och engagerade FAM-medlemmar som anmält intresse att hjälpa till med 
olika arbetsuppgifter runt ett livearrangemang. Det kan vara som ljudtekniker, 
ljustekniker, bokare, bandvärdinna, bokare, grafisk formgivare, 
marknadsförare mm. Vår tanke är att genom att ge våra volontärer 
utvecklande uppgifter med riktiga bokningar, med allt vad det innebär, kan vi 
också ge dem en bra inblick i arrangörskap och ge dem erfarenheter och 
konkreta arbetslivserfarenhet som kan hjälpa dem i arbetslivet framöver.  

Det konstnärliga innehållet är populärkultur, fast med inriktning på 
undergroundmusik. Konserterna kommer att ta plats på Plan B på Norra 
Grängesbergsgatan. Detta eftersom Plan B kommer att ha tre scener som 
kan användas 2020. De har också den infrastruktur som gör det möjligt att 
genomföra en så här omfattande satsning. 

Syfte 
Projektet kommer att bidra till utvecklingen av det lokala kulturlivet i området 
på många olika sätt. Syftet med projektet är att skapa en win-win situation där 
vi på FAM både producerar en konsertserie med högkvalitativ musik för alla 
invånare i Malmö, samtidigt som vi tar hjälp av lokala ungdomar för att 
genomföra projektet. De kommer genom projektet att få mycket värdefull 
arbetslivserfarenhet genom att jobba skarpt med ”riktiga” 
konsertarrangemang. Vi erbjuder dem samtidigt (genom Plan B’s 
konsertlokaler och FAM crew) en stabil platform för egna initiativ inom 
kulturproduktion. The FAM Cure kommer att fungera som en liten plantskola 
för nya talanger inom arrangörskap, värdskap, ljud-och ljusteknik, PR och 
grafisk design. Projektet kommer att bidra till en god återväxt av nya 
arrangörer - något som är absolut nödvändigt för att garantera en stark 
livescen i Malmö de kommande decennierna. 

Ett ytterligare syfte med projektet är att skapa bättre sammanhållning i 
området. Alla som hjälps åt runt kuturevenemang får känna sig viktiga och 
inkluderade i ett värdefullt sammanhang. Och det är den bästa medicinen mot 
ensamhet och utanförskap. 

Mål  
De konkreta målen med projektet är att få 2000 nya medlemmar till 
föreningen 2020, företrädelsevis ungdomar i ålderskategorin 18-25 år, samt 
att vi kommer att generera en publik till våra 10 konserter på sammanlagt ca 
1500-2000 personer.  



Resultat 
Det resultat som ska uppnås efter projektets slut är att vi ska ha fler 
medlemmar knutna till vår förening och att vi kommer att ha en ny grupp unga 
människor som vill fortsätta arbetet med att arrangera konserter och 
producera kulturevenemang i området Sofielund/Norra Grängesbergsgatan.  

Sökt belopp  
FAM söker härmed 15 000 kronor ur fonden. 

Budget 

Intäkter    
Egen insats    30 000 
Kulturstöd, Malmö stad          100 000 
Projektbidrag, Svensk live        100 000 
Projektbidrag, BID Sofielund  15 000 
Övriga stöd och intäkter          100 000 
Summa:            345 000 

Utgifter  
Konsertgager          120 000 
Hyra, lokal     50 000 
Teknik     60 000 
Personalkostnader         100 000 
Övriga kostnader (PR, admin) 15 000 
Summa:            345 000 

Tidsplan 
Januari  
Fortsatt projektplanering och sammansättning av volontärgrupp 

Februari 
Två arrangemang ska genomföras 

Mars 
Tre arrangemang ska genomföras  

April  
Tre arrangemang ska genomföras  



Maj 
Två arrangemang ska genomföras 

Juni 
Efterarbete och redovisning.  
Tidsplanen är preliminär eftersom de exakta bokningarna inte har gjorts än. 

Globala målen 
Det globala mål som vår verksamhet hjälper till att uppnå är främst mål 
nummer 3, ”Hälsa och Välbefinnande”. Hela tanken med att bygga 
community är att hjälpa medmänniskor finna mening och sammanhang 
tillsammans med andra människor och att avnjuta kultur tillsammans med 
likasinnade. Kultur är viktigt för en individs häls och välbefinnande, men vi 
motverkar även ensamhet då konserterna skapar mötesplatser. Vi har en 
volontärsverksamhet som innehåller ca 50% människor med annan bakgrund 
än svensk, bland annat utländska utbytesstudenter. Genom att ge dem en 
arbetsuppgift hos oss ger vi dem en snabbskjuts in i ett värdefullt 
sammanhang i det svenska samhället, där de snabbt får nya kontakter och 
vänner.  

Vi skulle kunna argumentera för att verksamheten med Friendship and Music 
och projektet The FAM Cure även anknyter till målen ”Hållbara städer och 
samhällen” (nr 11) och ”Fredliga och inkluderande samhällen” (nr 16) för sina 
sociala insatser i stadsdelen.  

Organisationsnummer 
Friendship and Music har organisationsnummer 802525-7604 

Bankgironummer 
Friendship and Music har Bg-nummer 5376-6556 

Bifogas  
Stadgar för föreningen Friendship and Music.


