Verksamhetsberättelse 2021 för Fotbollsklubbarnas Samorganisation Malmö

Under säsongen 2021 har alla våra medlemsföreningar fortsatt och föredömligt lyssnat
tålmodigt på myndigheternas rekommendationer och restriktioner i anledning av den Covid19 epidemin vi alla drabbats av.
Att, inte som vanligt få träna och spela matcher har ju varit, bara det, en stor påfrestning att
hålla tillbaka och förklara för både yngre och äldre att inte få syssla med sin fritidsaktivitet,
fotboll.
När vi sen, äntligen skulle igång med matcherna i seriespelet, blev det nya publikrestriktioner
att ta hänsyn till. Men även här visa fotbollen att man har förmågan att ställa om och
acceptera, om än lite motvilligt ibland.
Fotbollen i Malmö har under året fortsatt visat, att vi är en stark spelare på de flesta nivåer
och varit framgångsrika på både ungdom och senior nivåer.
Det är inte alltid guld som är viktigast för framgång, utan glädje, kamratskap och tycka det är
kul att komma till träning och match, skall ju vara den långsiktiga betydelsen för hur länge
man stannar kvar i fotbollen.
Inför 2020 blev barnkonventionen lag, med allt vad det kan betyda i olika värderingsfrågor
och hur vi måste beakta, en ännu tydligare verksamhet, hur vi måste agera och utveckla vår
förening, som inte bara får blir en text på ett papper, utan måste också praktiskt efterlevas
ut i den operativa verksamheten.
Hur långt har vi kommit på vägen under dessa två år där man haft begränsade möjligheter,
att träffas i grupp under långa perioder. Här har vi säkert frågor som vi medlemsföreningar
måste jobba vidare med och se till, så vi blir än mer framgångsrika i våra hållbarhetsfrågor
och gärna tillsammans med oss i Fotbollsklubbarnas Samorganisation, där vi gärna hjälper
till.
Ett tips, kan vara att samarbeta med annan medlemskollega i vår organisation.
Inför 2021 ställde vi den utmanande frågan, hur vi skulle kunna skapa en, än mer positiv och
utvecklande tjej och damfotbolls verksamhet i Malmö. Det har hänt positiva saker under
2021 och fler tjejer har tillkommit i våra föreningar.
Men vi måste hoppas att det framöver blir en viktig fråga på alla nivåer, att hitta en balans
mellan dam och herr villkoren. Vi frågar oss vem som är ansvariga. Förbundet, Kommunen
eller Klubbarna? Från organisationen tror vi, att alla måste bidrar och hjälpas åt med idéer
och tips att hitta vägar och rikta frågorna till förbund och kommun att hjälpa till att göra
mer.

Extra intressant är den ökningen av antalet aktiva, om hela 19,5% som Malmöfotbollen
bidraget med de senaste åren för idrottsmalmö.
En sund och bra löpande dialog med Malmö Fritid och ansvariga politiker, har under åren
utvecklats till att bli en viktig del i möjligheten att utveckla Malmöfotbollen för alla. Att vi
som organisation respekteras och involveras och att man lyssna på er klubbars önskemål och
förslag till utveckling av våra idrottsplatser, som framförs via vår medlemsorganisation.
Fritidsförvaltning har under året utökat sina personalresurser och bland annat på
idrottsenheten där nu också bokningsenheten ingår. Inledningsvis har det varit en del
inkörningsproblem med utbildning och igångsättning av nya bokningssystemet R-book
systemet, som vi all alla hoppas skall vara historia när vi går in i nya verksamhetsåret 2022.
Under 2021 har mycket focus i dialogen med fritidsförvaltningen och politiken legat på att få
utökade planresurser, för att kunna ta emot de ungdomar som fått stå i kö för att få spela
fotboll. Men också för att kunna erbjuda fler möjligheten att spela och träna fotboll i sin
normala stadsdels miljö. Till vår glädje kan vi med facit i handen, nu se fram emot att ett
flertal grusplaner, förvandlas till konstgräs, plus en hel del som bytas ut av åldersskäl under
perioden 2022–2024.
Malmö kommun och organisationen har också kommit överens om ett nytt samarbetsavtal,
som sträcker sig fram till och med 2022. Avtalet innebär att organisationen erhåller ett årligt
verksamhetsbidrag för att säkerställa en trygg organisation och samarbetspartner som Ni
klubbar skall kunna lita på.
På uppdrag av våra medlemsföreningar, har det under de senaste två åren genomförts
inventering av tillgång till mål på våra idrottsplatser, kopplade till de nya spelformerna.
Under 2021 är önskemålen nu avprickade och levererade.
Ett förslag om antalet mål av respektive storlekar som bör finnas på våra idrottsplatser
beroende på storlek av verksamhet är överlämnad till fritidsförvaltningen.
Vi har under året haft ett mycket bra och utvecklat samarbete med MISO och en plats som
ledamot i deras styrelse, vilket ytterligare förstärker fotbollens gemenskap i Malmö.
Som tidigare nämnts är vår organisation en av tre remissinstanser till
fritidsförvaltningen/fritidsnämnden tillsammans med MISO och DHR.
Under hösten har vi påbörjat utvecklingen av vår hemsida och samtidigt se över vilka
lämpliga sociala medier vi skall finns med i. Beräknas vara klar till sommaren 2022.
Vår målsättning med bildandet av några olika kommittéer för intressanta och stora frågor för
Malmöfotbollen har fått vänta. Men det är vår förhoppning att vi kan starta upp dessa så
snart Corona situationen lugnat ner sig.

MM finalen 2020 mellan Kulladals FF och FC Bellevue fick skjutas på framtiden på grund av
bland annat Corona restriktioner och komprimerade seriespel. Men i juli 2021 genomfördes
finalen till slut, där FC Bellevue stod som segrare och vårt Grattis FC Bellevue och deras
första finalseger i MM.
Tyvärr tvingades vi samtidigt ställa in MM under 2021 på grund av fortsatta problem med
Corona pandemin.
Årets juniorer priser 2020 tilldelades Hanna Bennison FC Rosengård och Amin Sarr Malmö
FF. Stort Grattis till er båda!
Under hösten fick vi äntligen möjlighet att genomföra en ordförande och konsulentträff och
denna gång i klassiska Baltiska Hallen.
Där fritidsförvaltningen representerades av Malin Eggertz Forsmark, Thomas Sterner och
Niklas Harris som tillsammans informerade om aktuella frågor och pågående arbete för att
ytterliga utveckla möjligheterna om tillgänglighet, intressant statistik om fotbollens
betydelse och utveckling för Malmö idrotten och avslutningsvis vilka ambitioner som är på
gång gällande utveckling av våra idrottsplatser och fler planer. Allt detta i samarbete med
vår organisation.
Under året blev också FIFH ny medlem i vår organisation med sin fotbollssektion. Peter
Björkstrand presenterade deras verksamhet och informerade om deras önskan om
samarbete och utbyte med våra medlemsföreningar.
Föreningsgala 2021 en sprakande tillställning, kunde äntligen genomföras efter några år, där
man fått ställa in på grund av Corona pandemin. En kväll i glittrets skepnad, med god mat,
underhållning och prisutdelning till både föreningar och till de som individuellt gjorts sig
extra förtjänta.
Ett uppskattat föreningsbesök genomfördes hos MFF lördagen den 20 november i samband
med deras match mot BK Häcken. Där MFF representerades av VD Niclas Carlnén och den
tillträdande sportchefen Andreas Georgson. Där våra medlemsföreningar fick information
om MFF:s mål och vision med deras verksamhet som är under ständig uppgradering på både
sportsligt och i sitt hållbarhetsarbete.
Stort tack MFF! för en mycket trevlig och givande eftermiddag!
Fotbollsklubbarnas Samorganisation Malmö tackar alla medlemsföreningar för ett gott
samarbete under 2021 och önskar alla goda framgångar 2022, och att fotbollen får bedrivas
som den brukar och att våra klubbar skall må gott och arbeta för fotbollens bästa och en
sund ekonomi.
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