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Rädda Barnen distrikt Malmö 
Rädda Barnen distrikt Malmö omfattar Malmö stad som har en lokalförening i Malmö med 

nuvarande 1331 medlemmar.  Distriktets arbete går ut på att förbättra livsvillkoren för Malmös 

barn. Vi delar Rädda Barnens vision att göra Barnkonventionen verklig för varje barn. Vårt 

uppdrag är också att ge stöd och stimulans åt lokalföreningen enligt Riksmötets fastställda 

verksamhetsinriktning. 

 

Styrelse 
Lisbeth Lindeberg ordförande 
Maria Stenkvist vice ordförande 
Lars Åke Lindelöf kassör; anställningsfrågor 
Berit Linse sekreterare; barns och ungdomars hälsa 
Jan Åkesson ledamot; Kalvinknatet 
Elsa Olsson ledamot; bössinsamlingar 
Ghassan Salameh ledamot; Barnkonventionsgruppen 
Anna Getzmann ledamot; Barndagen 
Sofie Sterner  ledamot; Barndagen 

 

Arbetsutskott 
Lisbeth Lindeberg 

Maria Stenkvist 
Lars Åke Lindelöf  
Berit Linse 
Helena Tufvesson Hansson projektledning/ekonomi/kansli 

 

Revisorer 
Filip Lundberg ordinarie 

Rebecka Iderup ordinarie 

 

Revisorssuppleanter 
Maria Jönsson 
Christopher Hultén 

 

Valberedning 
Helena Gullmarson sammankallande 
Karin Senneby  
Hannes Tornberg 

 

 Kansli 
Vi finns i samma lokaler som Rädda Barnen Region Syd. Adress: Ledebursgatan 5 i Malmö. 

Kontakt:  040–978305, df.malmo@medlem.rb.se. Kansliet är vanligtvis bemannat måndag-fredag  

kl. 10 – 16. Pga. Coronaläget bokas besök via mejlen ovan. 

 

 

 



 

 

Arbetsutskott 
Har sammanträtt 11 gånger. 

 

Styrelse 
Har under året hållit 11 protokollförda möten. 
 

Antal aktiva 
 
Distrikt Malmö: 12 st. (styrelse, valberedning) 
Lokalförening Malmö: 28 st. (styrelse, volontärer) 

 

Årsmöte 
Distrikt Malmös årsmöte hölls den 15 april 2020. På grund av 
pandemin hölls årsmötet digitalt och vi tackar vår 

årsmötesordförande Mikael Sandgren för att det gick smidigt. Utöver distriktsstyrelsen, var 
lokalföreningens ombud och tjänstepersoner från regionkontoret representerade.  

Vid årsmötesförhandlingarna valdes ordförande för 1 år samt vice ordförande för 1 år (nyval). 
Övriga ledamöter: 4 ledamöter för 2 år (omval), 
2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter valdes för 1 år (omval/nyval). 
Valberedning valdes för 1 år (omval). 

 

 

Tryggare Tillsammans 
  Vi följer riktlinjerna att samtliga styrelsemedlemmar och aktiva 

genomför webbutbildningen Tryggare Tillsammans samt varje 

verksamhetsår skriver under Tryggare Tillsammans 

godkännandeförklaring.  Detsamma gäller för våra projekt- och 

aktivitetsledare i Barn till Hav och Skog.  De får   under 

utbildningsdagarna innan projektstart också en föreläsning av 

Suzanna Holmberg, Case Manager, region syd om Tryggare 

Tillsammans, med praktiska övningar och möjlighet att ställa 

frågor. Projektledargruppen i Barn till Hav och Skog har också 

gjort en riskbedömning för verksamheten tillsammans med 

Case Manager.   Även busschaufförerna som vi anlitar (som 

också kör skolbarn under året) är införstådda med och skriver 

under Tryggare Tillsammans godkännandeförklaring varje år. 

 

 

Information och opinionsbildning 
Rädda Barnen distrikt Malmö skaffar sig kontinuerligt kunskap och arbetar med 
informationsspridning om barn och ungdomar och deras situation för att kunna tillgodose deras 
behov och rättigheter. Vi samverkar också med Rädda Barnen Region syd och vår lokalförening 
vad gäller information och opinionsbildning. 



 
 

Möten, konferenser, kurser mm 
 

Lokalföreningens hade årsmöte den 26 februari där Berit, Elsa, 

Lisbeth, Ghassan och Helena deltog.  

 

Då pandemin kraftigt begränsade möjligheten till fysiska möten valde 

vi att aktivera oss inom det stora utbudet av digitala möten och 

utbildningar under 2020:  

 

Lisbeth medverkade vid DO-konferensen den 6–7 mars (med fokus medlemrörelsens 

strategiska inriktning, rekrytering & samverkan med tjänstemannaorganisationen).  

 

Helena medverkade vid Allmänna Barnhusets webbinarium om barns rättigheter den 21 april, 

i samband med att Barnombudsmannen släppt sin årsrapport.  

 

Maria, Sofie och Helena deltog vid digitalt Dialogform den 9 maj. Temat för dagen var 

Riksstyrelsen propositioner med fokus strategier för medlemskap och barns rätt till utbildning.  

 

Helena medverkade vid TMO:s inspirationsföreläsning, om hur man samtalar med barn som 

utsatts för trauma, den 20 maj. Lisbeth deltog på ett föredrag om migrationsrätt ur ett 

barnperspektiv den 25 maj. 

 

Anna och Sofie har medverkat vid ett möte med Kulturförvaltningen den 3 juni om alla barns 

rätt till kultur. Vid Forums webbinarium om Coronakrisens påverkan på civilsamhället 

medverkade Helena den 4 juni.  

 

Ghassan deltog vid ett digitalt möte om tryggare offentliga miljöer, arrangerat av 

Miljöförvaltningen den 9 juni. Helena deltog vid uppföljningsmötet av Dialogforum med 

riksstyrelsen samma dag. Frågor som diskuterades var Rädda Barnens nya vision, hur den 

implementeras lokalt samt medlemsrekrytering.  

 

Lisbeth deltog vid DO-konferensen den 16 juni som hölls av Maria Frisk, ny chef för 

Sverigeprogrammet. Helena medverkade vid regionrådsmöte den 17 juni och 19 augusti.  

 

Lisbeth och Helena deltog på distrikt Skånes styrelsemöte den 24 aug då VU presenterade 

medlemsstatistik och strategier för medlemsrekrytering.  

 

Helena medverkade på Zoommöte med Föreningsakuten den 6 okt på temat 

finansiering/sponsring. 

 

Vid mötet om en reviderad samarbetsplan för Malmöandan (samarbete mellan Civilsamhället 

och Malmö Stad) deltog Lisbeth och Helena via Zoom den 7 okt. Syftet med Malmöandan är 

att skapa en socialt hållbar stad med demokrati, delaktighet och inkludering. Vid regionrådet 

den 8 oktober deltog Lisbeth.  

 

Helena medverkade vid Dialogforum om den nya Biblioteksplanen med Malmö Stad den 13 

okt. Frågor som diskuterades var kunskapsförmedling, lärande, mötesplatser, tillgänglighet 

och behovsanpassning. Distriktet gav input kring barnperspektivet och föreslog samarbete 

med föreningar, öppna förskolor och skolor. 

 

 



 

Ghassan deltog vid digitalt RB kurskalas lördagen den 17 okt. Volontärbyrån hade lunchmöte 

den 20 okt där Lisbeth och Helena deltog. Volontärbyråns kommunikatör presenterade 

webbportalen och gav rekryteringstips.  

 

Lisbeth och Helena medverkade vid en RB riskanalysworkshop den 19 nov samt vid 

regionrådet den 24 nov. Där framkom det att samverkan mellan tjänstemannaorganisation och 

medlemsrörelse numera är högsta prioritet.  

 

Distriktsordförandekonferens hölls den 17 nov där Lisbeth deltog.   

Anna medverkade vid Malmöandans uppföljningsmöte kring utvecklingsplanen mellan 

Civilsamhället och Malmö Stad.  

 

Orostelefonen arrangerade ett webbinarium den 30 nov om förebyggandet av våldsbejakande 

extremism där Lisbeth, Maria, Anna och Helena deltog. 

 

Riksmötet 
Riksmötet, som för första gången var digitalt, gick av stapeln den 11–13 september. Lisbeth, Maria 

och Jan var ombud och ansåg att mötet leddes väl med fungerande omröstningar och bra 

diskussioner. Jens Orback valdes till ny ordförande och Cecilia Abrahamson valdes till vice 

ordförande. Organisationsförändringar och stadgeändringar flyttades fram till riksmötet 2022. 

Genom organisationsutredningen involveras medlemrörelsen löpande i förändringsarbetet. Distrikt 

Malmö välkomnar att barns rätt till utbildning fortsatt är ett fokusområde.  

 

Skolkontakter 
Samarbetet med Malmös skolsköterskor och skolkuratorer 

fortlöper. Under det gånga året har vi sett ett ökat behov 

pga. pandemin, vilket Rädda Barnens 

Barnkonsekvensanalys också pekar på. Därför är det 

fortsatt möjligt att söka ekonomisk hjälp av distriktet för 

särskilt utsatta barn. Lindeborgsskolan har under året fått bidrag till 

yogaklasser för flickor i årskurs 6 för att öka elevernas välbefinnande och 

motverka stressrelaterad ohälsa. 

 

Vi stödjer också skolbarn med särskilda behov, som via 

samverkansprojekt kunnat delta i aktiviteter som främjar 

barnens lärande och utveckling. Kommunikationsklasserna 

på Värner Rydénskolan (som har elever med språkstörningar) har därmed kunnat genomföra sin 

årliga Skåneresa, en värdefull del i deras utbildning. 

 
Malmöbarn 
Vi vet att barnfattigdomen är stor i Malmö, och våra gemensamma erfarenheter ger oss motivation 
och engagemang att fortsätta hjälpa särskilt utsatta barn. 
 

Barn till Hav och Skog 
I somras var det 30 år sedan Rädda Barnens första utflyktsbuss rullade från Rosengård och ut på 

äventyr med barn under sommarlovet. Sedan dess har fler barn fått chans att följa med från 

stadsdelarna Holma/Kroksbäck och Södra Innerstaden. 



 

Vi åker till en rad olika utflyktsmål såsom badsjöar, 

naturreservat, djurparker mm. 

Målgruppen för våra utflykter är barn i åk 1–6. 

Barnen deltar utan kostnad; lunch och fika ingår. 

Vi tar med 25 barn per utflykt och har 6 ledare på 

varje buss. Bussarna utgår från tre stadsdelar 3–4 

gånger/vecka i 7 veckor vilket ger totalt 1675 

utflyktsplatser. Vi lägger stor vikt vid att ha 

specialutbildade ledare som har tid för varje enskilt 

barn. Några av våra ledare har själva åkt med på 

våra utflykter som barn, vilket visar stort 

engagemang för projektet. Att vår 

sommarverksamhet är välkänd i stadsdelarna och 

återkommande varje sommarlov är en stor trygghet 

för barnen.  
 

Sedan 2017 samverkar vi med ”Ung i sommar” Malmö Stads satsning för att ge ungdomar 
(16–19 år) sommarpraktik och en fot in på arbetsmarknaden. Vi tar emot tre praktikanter som 
jobbar som ungdomskommunikatörer på våra bussar (en på varje buss). Deras huvuduppgift 
är att leka och umgås med barnen samtidigt som de lyssnar in barnperspektivet utifrån hur 
barnen ser på tillvaron under sommarlovet. Ungdomskommunikatörerna tar även bilder och 
sprider information om projektet på sociala medier. Vi är glada för att Sydsvenskan i somras 
uppmärksammade vårt projekt i följande reportage www.sydsvenskan.se/2020-07-
19/sommarresor-tar-med-lediga-barn-runt-om-i-skane.     

 

Under pågående pandemi är det extra viktigt med organiserade utflykter och fritidsaktiviteter. 

Vi har, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, anpassat verksamheten för att alla 

barn tryggt och säkert ska kunna följa med och kan i efterhand konstatera att det blev en riktigt 

lyckad sommar med mycket frisk luft och utelek! 

 

På Lika Villkor 
På lika villkor är en satsning för att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och 
unga i områden där barnfattigdomen är hög. Satsningen syftar till att alla barn och unga ska ha 
samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. Ett samarbete 
pågår mellan På Lika Villkor och projektteamet för Barn till Hav och Skog för att hitta synergieffekter 
i våra verksamheter och förstärka våra insatser för Malmös barn. 

 
Barnkonventionens dag vid Antirasistiska Filmdagarna 
Antirastiska Filmdagarnas syfte är att, genom 
film och samtal, öka kunskapen kring frågor 
rörande främlingsfientlighet, diskriminering, 
demokrati och mänskliga rättigheter. På 
Barnkonventionens dag den 20 november bjöd 
distriktet, i samarbete med ARF, in till en dag 
med filmvisning och seminarier för elever i 
Malmös grundskolor.  

 

I år deltog Gullvikskolan och Kroksbäcksskolan. En filmvisning genomfördes per skola med två 

klasser vardera, totalt ca 50 barn per visning (pga. Coronarestriktioner).  

 

 

 



Filmvisningarna inleddes med att Rädda Barnens VU-praktikanter informerade om 
Barnkonventionen och relevanta artiklars koppling till respektive film. Efter filmvisningen 
pratade ARF samtalsledare med barnen om deras upplevelser av filmerna. Lärarna fick med sig 
material om barns rättigheter att använda i undervisningen. Distriktet bidrog med  
15 000 kr till evenemanget. 

 

Samverkansgruppen 
Samverkanverkansgruppen har träffats regelbundet under andra halvåret 2020. Målsättningen 
med samverkansmötena är att skapa en plattform för informationsutbyte och definiera 
gemensamma fokusområden att samverka kring. Stående punkter på agendan är 
medlemsrekrytering, påverkansarbete, kunskapsspridning och samverkan med andra aktörer. 
Lisbeth Lindeberg och Maria Stenkvist har medverkat tillsammans med Karin Sellberg och 
Karin Ashing från lokalförening Malmö. Helena Hansson har varit sammankallande och 
tillsammans med VU Hanna Strömland planerat och processlett mötena. 

 
 

Barnkonventionsgruppen 
Barnkonventionsgruppen med representanter från sex distrikt i 
Rädda Barnen region syd träffas regelbundet eller möts via Skype. 
Under året har gruppen arbetat med att ta fram material och 
verktyg till lokalföreningar och distrikt som kan användas i 
dialogen med myndigheter och beslutsfattare sedan 
Barnkonventionen blivit lag i januari 2020. I gruppen deltar 
Ghassan Salameh och Anna Getzmann från distrikt Malmö. 
 

 

Insamlingsbössor 
Vid Världens Barn-insamlingen i oktober samlade arbetsgrupp Malmö 
Väster in drygt 7 600 kronor. Vi ser en stor potential i denna kampanj 
och hoppas att med fler volontärer eller ett större regionalt evenemang 
kunna öka intäkterna framöver.  
 
Då mynthanteringen helt begränsats på våra bankkontor har vi numera 
enbart ett fåtal bössor ute på stan, hos lokala handlare. Detta är synd då 
vi upplever att människor är mer spontant generösa med kontanter än 
med Swish. Elsa Olsson är sedan många år ansvarig för 
bössinsamlingarna och vi tackar henne för hennes stora engagemang! 

 

 

Rädda Barnens lokalförening Malmö & Lund 
Malmö lokalförening beviljades bidrag till Pusselbiten-stärkande aktiviteter för våldsutsatta barn på 
10 000 kr.  

 
Lunds lokalförening beviljades bidrag på 15 000 kr för sin verksamhet på Jägersbo transitboende 
för asylsökandes barn.  

 

Pengar i allmänhet 
Vårt bankgiro 900–1249 har ersatt plusgirot för att mer praktiskt hantera vår ekonomi.  
För överföringar via mobil har vi Swish 9001249. 

 
 
 



Samarbetspartners 

Vi tackar våra samarbetspartners för ett gott samarbete under det gångna året! 

 

 

 

      För ekonomiskt stöd vill vi särskilt tacka

 



 

 

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. 
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta  situationer 
- i Sverige och i världen. 

 
 
 

 

Din gåva förändrar barns liv! 

Bankgiro 90 01 24 – 9 Swish 9001249 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rädda Barnen distrikt Malmö 
Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö  

Telefon 040 - 97 83 05, Mejl df.malmo@medlem.rb.se
 www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/malmo-distrikt/ 
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