Stöd och hjälp till Malmös
ideella föreningar

Vad är föreningspoolen?
I föreningspoolen finns anställda med bred kompetens som på
olika sätt kan vara en stödfunktion för föreningar. Vi finns främst
till för den lilla föreningen utan anställd personal. Det är mycket
papper att hålla ordning på i en förening; alla årsmöteshandlingar,
medlems-register, ekonomi. Vi vill vara ett stöd i föreningens
vardag så att de ideella krafterna klarar föreningens administration
enkelt och då kan lägga resurser på föreningsverksamheten.

Vilka kan använda sig av föreningspoolen?
Föreningspoolen vänder sig främst till Malmös ideella föreningar
som är registrerade på fritidsförvaltningen eller hos någon annan
förvaltning i Malmö stad.

foreningspoolmalmo.se
På vår hemsida finns en dokumentbank som innehåller användbara dokument som kan vara till stor hjälp för er förening. Här
finns även information om utbildningar.

Kostar det något?
Utan kostnad ger vi personligt stöd och hjälp i kringarbetet i en
ideell förening.

Föreningsutbildning
Föreningspoolen samordnar och genomför föreningsutbildningar
utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen.
Det är gratis för föreningar med säte i Malmö.

www.foreningspoolmalmo.se

Vad kan vi hjälpa till med?

Bilda förening
Från idé till verklighet.Vi hjälper
till med vad man ska tänka på
och göra när man ska bilda en
ideell förening.

Revidera stadgar
Vi hjälper till med att revidera
stadgar och vi ger tips på hur
man kan hantera sitt medlemsregister och alla uppgifter som
kan finnas i detta.

Föreningsekonomi
Vi kan hjälpa till med val av
gratis bokföringsprogram,
informera om hur man gör en
årsredovisning m.m.

Föreningsutbildning
Det ska vara roligt att sköta en
förening. Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar som gör ert
löpande administrativa arbete
enklare.

info@foreningspoolmalmo.se

Kontakta oss
Behöver din förening hjälp och stöd från oss när det gäller hur
man bildar en förening, reviderar stadgar eller andra frågor i
föreningsarbetet?
Kontakta oss genom info@foreningspoolmalmo.se
Vill ni prata med oss?
0793-21 22 52
Adress
Föreningspool Malmö
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö
Har ni frågor gällande lokaler och bidrag?

Kontakta fritidsförvaltningen, www.malmo.se
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