
 
 

 

                   

 

Styrelsemöte 8 

 

 

Protokoll       Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdag den 14 januari 2015 

Plats:  Juneporten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff 

  Göran Öhlund 

  Per Eric Alzén 

  Kicki Hjort 

  Bengt Edh 

  Bengt Kinell(Hemmavinsten) 

  Mikael Jerkinger(Hemmavinsten) 

 

  

  Före styrelsemötet redogjorde Katarina Ekborg ordförande och Alf Ydreborg 

styrelserepresentant i Tenhults IF om sina problem kring hyreseavtal med 

Jönköpings kommun. Idrottsalliansen fick en bra bild av deras problem och 

förstod varför man sagt upp avtalet inför år 2015. 

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna.  

    

Föregående  § 2 

protokoll: Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.  

 

Ekonomi: § 3  

  Per-Eric redovisade ett preliminärt bokslut för Idrottsalliansen och 

Hemmavinsten 

 

Stipendier: § 4 

  OS, VM, EM fonden har fått in 6 som sökt stipendiet under 2014 

 

  Daniella Nero simhopp  EM Jönköping SS 

  Axel Pettersson simning   EM Jönköping SS 



  Daniel Forndal   simning   JEM Jönköping SS 

  Marcus Malm   simning   JEM Jönköping SS 

  Martin Setterberg   mounainbike EM/VM     Hallby MTB 

  Linus Nylén   motokross EM Huskvarna MK 

  

 

Inför möte § 5 

om elitstödet: Inget nytt 

  

Hemsidan: §6 

  Mikael Jerkinger visade en uppdaterad version av den nya hemsidan som vi alla 

tyckte var mycket bra. Vi diskuterade kring en del förbättringar och Mikael 

kommer att sända ut förslaget till oss ytterligare en gång för synpunkter. Vi 

enades dessutom att publicera hemsidan före vårt årsmöte. 

    

Info från  

Fritid  §7 

  Idrottsalliansen fick i januari en skrivelse med upplysningar om bland annat: 

 Två förvaltningar blir en med namnet Kultur och Fritidsförvaltningen 

med Karin Semberg som ny chef. 

 Poängvärdet för verksamhetsåret 2014 blir 2.45kr/poäng för kommunalt 

verksamhetsbidrag. 

 Förskott på verksamhetsbidraget. 

 Ledarutvecklingsbidrag 

 Ledarutvecklingsbidrag – Unga ledare 

 

Hur ska vi  

prioritera: § 8 

Per-Erics skrivelse angående kommunens agerande när det gäller behandlingen 

av bidrag hyror mm gentemot kommunens föreningar har publicerats i 

Jönköpingsposten och har därefter fått ett mycket bra mottagande av våra 

medlemsföreningar. Se bilaga 

 

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:  Vi har fått verksamhetsberättelsen från Frivilligcentralen som beskriver att man 

haft en positiv utveckling av verksamheten. 

Sveriges  

föreningar: § 11 

Inget nytt. 

  

 

Skrivelser: §12 

   Se § 8 Per-Erics skrivelse. 

 



 

 

Årsmötet: §13 

  Årsmötet blir den 25 februari i Tenhult IFs klubbstuga. 

 

Övrigt: §14 

  Inget 

 

Avslutning: §15 

   Nästa möte blir i samband med årsmötet.  

 

 

 

  Vid pennan  Justeras 

 

  Göran Öhlund Erling Wulff 


