
 
 

 

Styrelsemöte 7 

 

 

Protokoll       Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdag den 17 december  2014 

Plats:  Juneporten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff 

  Göran Öhlund 

  Per Eric Alzén 

  Lars-Åke Lagrell 

  Bengt Edh 

  Ann Axelsson 

  Svante Stalin 

  Bernt Klasson 

  Bengt Kinell 

  Mikael Jerkinger  

 

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna.  

    

Föregående  § 2 

protokoll: Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

 

Ekonomi: § 3  

  Inget nytt 

 

Stipendier: § 4 

  Inga nya stipendiater har inkommit. 

 

Inför möte § 5 

om elitstödet: Bengt Edh och Bengt Kinell har träffat Carl-Gustav Tollén och Mats Berggren 

från Destination Jönköping och Jönköpings kommun angående elitstödet och 

samarbetet med Destination Jönköping. 

  Elitbidraget har vi från Idrottsalliansen varit emot från början.  Destination 

Jönköping har endast fått i uppdrag att verkställa det som redan bestämts från 

politiskt håll. 

  C-G T och Mats B är något oroliga hur arbetet ska fungera efter det att Fritids 

och Kulturnämnden slås ihop. Destination Jönköping ska aktivt arbeta för att 

många arrangemang ska hamna i Jönköping och och överlämnade en lista med 

ett hundratal idrottsarrangemang som kommer att äga rum nästa år. EM i 



mountainbike är ett av de idrottsevenemang som äger rum i Jönköpings 

kommun.  

  Johan Eriksson kommer att arbeta vidare med idrottsanläggningarna i 

kommunen. 

Destination Jönköping vill att någon från Idrottsalliansen ska närvara vid deras 

styrelsemöten. Bengt Edh kommer att närvara från Idrottsalliansen. 

  

Hemsidan: §6 

  Mikael Jerkinger visade upp förslag till en ny hemsida som vi alla tyckte var 

mycket bra. Vi har dessutom valt en ny logga för Idrottsalliansen som Bengt 

Spjuth har designat. 

  Mikael kommer att skicka ut hemsidan till oss för att vi ska komma med 

synpunkter på eventuella förbättringar och kommer dessutom att hjälpa oss med 

att få in nyheter på hemsidan.  

Info från  

Fritid  §7 

  Johan Eriksson från Fritid Jönköping meddelar att en ny A-hall och ett 

parkeringshus vid Idrottshuset ska byggas efter det att gamla A-hallen är riven. 

  Hans-Åke Antonsson slutar som fritidschef och ny fritids och kulturchef blir 

Karin Semberg. 

 

Hur ska vi  

prioritera: § 8 

Per-Eric har satt ihop en skrivelse angående kommunens agerande när det gäller 

behandlingen av bidrag hyror mm gentemot kommunens föreningar och som ska 

sändas till kommunstyrelen och Jönköpingsposten. Alla närvarande 

styrelsemedlemmar tyckte skrivelsen var mycket bra. 

 

Hemmavinsten:  § 9 

Under hösten har lotteriet ökat och vi ser fram emot att ytterligare lottköpare 

tillkommer under slutdelen av året och våren 2015, så att vinstsumman kommer 

upp till över 100 000 kr/dragning.  

   

Frivillig- § 10 

centralen: Frivilligcentralen har sänt ut en skrivelse där man önskar funktionärer till 

Hallbybollen. frivilligcentralen@jonkoping.se  

 

Sveriges  

föreningar: § 11 

Inget nytt. 

  

Skrivelser: §12 

  Se §8 

 

 

 

Övrigt: §13 

  Eftersom Idrottsalliansen för närvarande inte har någon valberedning så ska 

styrelsen se över om vi kan få fram kandidater som vill bli invalda som 

mailto:frivilligcentralen@jonkoping.se


styrelsemedlemmar. Förslagsvis så kan namnförslag komma från handboll eller 

innebandy som för närvarande inte finns med i Idrottsalliansens styrelse.  

 

Avslutning: §14 

  Nästa träff är den 14januari kl. 17.00, eventuellt i Tenhults IF.s klubblokal. 

Erling kollar om det är möjligt och återkommer om plats. 

 

 

 

 

 

  Vid pennan  Justeras 

 

  Göran Öhlund Erling Wulff 


