
 

 

Verksamhetsberättelse 2021 för IM Malmö Lokalförening 

Det gångna årets första hälft påverkades av allmänna nedstängningar pga den rådande 

Covidpandemin. 

Språkfika både på Stadsbiblioteket och Limhamns bibliotek kunde startas upp efter sommaren. 

Digital läxhjälp med bas i Lund fortsatte men dock med svårigheter att nå ut till eleverna. 

Styrelsen beslutade att påbörja planering av en möjlig second hand butik i Malmö. 

Förhoppningen är att hitta en lokal som kan fylla flera funktioner även kvällstid, till exempel 

språkfika samt lokal för styrelsemöten. Detta kan ge IM Malmö ökad synlighet och kanske också 

ge möjlighet för arbetsträning. Några möjliga lokaler är nu identifierade och flera volontärer har 

anmält intresse. 

Styrelsen har sammanträtt första tisdagen i månaden men då ordförande avgick i september 

förbereddes ett extra årsmöte i början av september och ny ordförande valdes. Styrelsen 

utökades till fem personer och man beslutade att hålla ytterligare ett styrelsemöte i september då 

det var brådskande att komma igång med verksamheterna. De förhållandevis täta 

ordförandebyten har inneburit mycket merarbete för styrelsen men man är nu i ett mer stabilt 

läge. 

Problem kvarstod i kontakt med Swedbank som gjorde kassörens roll mer svårarbetad. 

Då det gångna året inneburit flera omständigheter (bl.a extra årsmöte och utdragna svårigheter i 

kontakt med Swedbank) som krävt extrainsatser och kunskaper så har vi haft förmånen av ett 

stort och uppskattat stöd från vår kontaktperson på huvudkontoret IM för att lösa detta. 

Språkfika Limhamns bibliotek 2021 

Den välbesökta verksamheten kunde återupptas i oktober månad. Volontärstyrkan hade 

halverats pga. sjukdom och annat. Tre nya volontärer har rekryterats och man är nu en grupp på 

sex personer. 

Verksamheten begränsas av lokalens storlek som tillåter maximalt 3 grupper. 

Besöksstatistiken ser ut som följer: 

Datum Volontärer Besökare Datum Volontärer Besökare 

4 oktober 4 9 8 november 5 16 

11 oktober 4 6 15 november 3 20 

18 oktober 4 7 22 november 3 11 

23 oktober 5 10 29 november LOKAL 
STÄNGD 

 

1 november 5 13 6 december 4 11 

 



Tyvärr sammanfaller datum för återstart i det nya året åter med bibliotekets nedstängning i 

januari och februari månad. 

 

Språkfika Stadsbiblioteket 2021 

Den allmänna nedstängningen av verksamheter på Stadsbiblioteket pga. den pågående pandemin 

gällde också Språkfika. 

Vi var glada att efter en längre tids uppehåll nu kunna återuppta Språkfika på Stadsbiblioteket. 

Då endast två volontärer från den tidigare verksamheten fanns tillgängliga påbörjades en 

rekrytering av volontärer och det var till slut en grupp på 14 personer. 

Tyvärr försvann några under hösten på grund av nytt arbete, studier eller av hälsoskäl. Viss 

försiktighet att delta fanns bland några volontärer på grund av den stigande smittan. Planer finns 

att rekrytera fler då verksamheten återupptas. 

Verksamheten har varit mycket välbesökt trots att man inte gjort mycket reklam för den. 

Den nya lokalen är mycket lämplig för verksamheten, stor och luftig men ännu inte inredd för att 

motverka en något ansträngande akustik. Planer finns för dämpande gardiner och mattor under 

våren. 

Tyvärr har Covidsituationen medfört att även Språkfika på Stadsbiblioteket pausas under januari 

och februari månad. 

Besöksstatistik på Stadsbiblioteket: 

Datum Volontärer Besökare  Datum Volontärer Besökare 

21 september 6 13  9 november 6 24 

28 september 5 15  16 november 9 22 

5 oktober 6 12  23 november 11 28 

12 oktober 6 7*  30 november 7 29 

19 oktober 10 27  7 december 4 18 

26 oktober 10 24  14 december 7 24 

2 november 12 21     

*polisavspärrningar runt biblioteket 
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