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Styrelsen för Jönköpings Idrottsallians får härmed avge 

verksamhetsberättelse för 2014 
 

Allmänt 
 

Styrelsen har i enlighet med uppdraget i stadgarna arbetat med 

 att bevaka idrottsrörelsens intressen i kommunen 

 att påverka de projekt där alliansen haft intressen att bevaka 

 att på medlemsföreningarnas eller eget initiativ ta upp nya projekt till behandling 

samt 

 att vidareutveckla de goda kontakter Idrottsalliansen har med kommunens politiker 

och tjänstemän 

 

Antalet medlemsföreningar i Idrottsalliansen per den 31 december 2014 var 98. 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden. Till detta kommer 

sammanträden i utskott och kommittéer. 

Idrottsalliansen är medlem i Jönköpings Lokal-TV-förening, Smålands Idrottshistoriska 

Sällskap och organisationen ”Sveriges föreningar” och har representant i 

Frivilligcentralen som är en kommunalt driven organisation som ska hjälpa frivilliga att 

få kontakter med ideella föreningar.   

 

Styrelsens sammansättning har varit följande: 
 

Ordförande Erling Wulff  

Kassör Per-Eric Alzén 

Sekreterare Göran Öhlund  

Ledamot   Ann Axelsson 

Ledamot  Christina Hjorth  

Ledamot    Bernt Klasson 

Ledamot Bengt Edh 

Ledamot Svante Stalin 

Ledamot  Lars-Åke Lagrell    

Adjungerad deltagare som  

representant Hemmavinsten Bengt Kinell  

   

Styrelsens firma har tecknats av Erling Wulff och Per-Eric Alzén var för sig. 

 

Revisorer Jan-Eric Gustafsson 

 Dag Thulin 

 

Valberedning Anette Lilja avsade sig uppdraget och årsmötet 

lyckades inte välja någon ny valberedning. Styrelsen 

i Idrottsalliansen hade för avsikt att under året få 

fram nya namn som valberedning, men inte heller 

det har lyckats. 

Arbetsutskott Erling Wulff och Per-Eric Alzén  
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Utskott för EM-, VM- och  Ann Axelsson (smk), Christina Hjorth och 

OS-fonden Bernt Klasson 

 

Representerant i 

   Lokal-TV-föreningen  Erling Wulff 

   Frivilligcentralen Erling Wulff  

 

Pressklipp  Christina Hjorth  

 

Sveriges Föreningar Erling Wulff 

 

 

Årsmöte 
 

Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 27 februari 2014 i Husqvarna FF:s klubbstuga 

under ledning av Tyrone Ferm. 

Efter årsmötet berättade HFF:s styrelserepresentant och ungdomsansvarige Ingvar 

Edeborn om hur man arbetar med sina ungdomslag. Han upplyste bland annat att man 

har cirka 500 aktiva ungdomar med 14 pojklag och 8 flicklag i seriespel vilket är bland 

det mesta någon förening har i Sverige. 

Därefter berättade J-Södras A-lagstränare Mats Gren och HFF:s A-lagstränare Nicklas 

Tagesson om förutsättningarna inför Superettan 2014. Målsättningen för J-Södra är att 

man ska vara på den övre halvan och HFF:s målsättning är att man ska slippa kvala för 

att hänga kvar i serien. 

 

Information, överläggningar och styrelsens arbete 
 

Styrelsen har i syfte att söka uppnå Idrottsalliansens mål att främja idrottsrörelsen inom 

Jönköpings kommun, bl.a. arbetat med följande: 

 

Styrelsen har genom sina utskott, arbetsgrupper och enskilda styrelseuppdrag under året 

haft överläggningar med kommunens ledande politiker och tjänstemän, representanter 

för fritidsnämnd och förvaltningar, Destination Jönköping, medlemsföreningar och 

Smålands Idrottsförbund i frågor som berör det gemensamma föreningslivet. 

 

Idrottsalliansen arbetar vidare med sin avsiktsförklaring för idrotten i Jönköpings 

kommun som presenterats för föreningar, kommun och press. 

 

Idrottsalliansen har i ett öppet brev till Jönköpings kommun framhållit att vi anser att 

kommunens två främsta uppgifter när det gäller idrotten är: 
 

1. Att ekonomiskt stödja den mycket omfattande ungdomsverksamhet som de ideella 

föreningarna bedriver.  

2. Att medverka till att ändamålsenliga anläggningar finns för de olika 

idrottsgrenarna i kommunen. 

 

När det gäller kommunens föreningsbidrag konstaterar vi att de inte alls följt med 

kostnadsutvecklingen de senaste åren. Vi anser att den ideella verksamheten i 

föreningarna måste stödjas på ett betydligt bättre sätt.  

Vid aviserad översyn av kommunens system för föreningsbidrag och lokalhyror 

förutsätter vi att Idrottsalliansen får vara delaktig och komma med synpunkter i syfte att 

uppnå ett så rättvist regelverk som möjligt.  

Idrottsalliansen ifrågasätter också det s.k. elitstöd som kommunstyrelsen införde för ett 

par år sedan. Vi anser att den resursen istället ska användas till höjning av 
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föreningsbidragen och för att underlätta för föreningar att arrangera nationella och 

internationella tävlingar i kommunen.  

När det gäller idrottsanläggningar i kommunen konstaterar vi att förutsättningarna inom 

ett antal områden är betydligt sämre än i många jämförbara och även mindre kommuner 

Idrottsalliansen anser att en strategisk plan för byggande av idrottsanläggningar måste 

utarbetas.  

Det öppna brevet avslutas med en förhoppning om att Idrottsalliansen får vara med i en 

dialog och vara remissinstans inför beslut i viktiga frågor som berör idrotten i 

kommunen. 

Det är också Idrottsalliansens förhoppning att frågor kring idrottsföreningarnas 

verksamhet i kommunen får hög prioritet hos kommunledning och den nya 

gemensamma kultur- och fritidsnämnden 

 

Hemmavinsten 
  

Hemmavinsten har under hela 2014 haft en positiv utveckling. 

Antalet lotter har ökat varje månad och uppgår vid årsskiftet till drygt 3800. 

Under 2014 har Hemmavinsten genererat över 1,7 miljoner kr till deltagande 

föreningear och sedan starten på lotteriet har föreningarna tillförts provisioner på mer än 

6 miljoner kronor. Vinstpotten är nu över 80 000 kr/dragning och vår förhoppning är att 

vi snart har en vinstsumma på 100 00 kr/dragning.  Hemmavinsten är ”vårt lotteri” och 

det lotteri som ger mest tillbaka för alla parter. Idrottsalliansen önskar därför att man ute 

i föreningarna propagerar för att få ytterligare deltagare till lotteriet. 

 

Idrottsriksdag 
 

Idrottsalliansen, Jönköpings kommun Fritid och Smålandsidrotten hade bjudit in alla 

medlemsföreningar till idrottsriksdag på Högskolan den 25 augusti strax före valet för 

att där få höra de lokala politikernas syn kring idrottsfrågor. 

Idrottsriksdagen var bra och välbesökt och fyller ett behov för föreningarna i 

Jönköpings kommun. Alla politiska partier fick svara på samma frågor som Ulrik 

Svensson från JP ställde. Publiken fick på så sätt en bra uppfattning om hur de olika 

partierna såg på idrottsfrågorna i Jönköpings kommun. Stor del av den diskussion som 

därefter uppkom rörde sig om Stadsparksvallens utbyggnad och eventuella alternativa 

lägen. Tid och plats för en friidrottshall diskuterades också. Marknadshyror för 

kommunala anläggningar var den fråga som alla politiker var eniga om att se över då 

det för närvarande inte fungerar bra. Socialdemokraterna utlovade dessutom att 2 

miljoner kronor extra skulle gå till idrotten i Jönköpings kommun. 

 

   

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

Följande har under 2014 sökt och beviljats stipendium, vilka delas ut vid årsmötet. 
 

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   mountainbike EM/VM     Hallby MTB 

Linus Nylén   motocross EM Huskvarna MK 

 

 

 

Ekonomi 
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Idrottsalliansens ekonomiska ställning framgår av resultatredovisning och balansräkning 

Årsavgiften har varit 300 kronor/förening. 

Idrottsalliansen har fått föreningsbidrag från Jönköpings kommun på 20 000 kr. 

 

Övrigt 
 

Styrelsen vill slutligen tacka medlemsföreningarna för alla insatser och allt arbete som 

läggs ner för att hålla bredd, spets och kvalitet inom Jönköpingsidrotten. 

Samarbetet med Fritid Jönköping och Smålands IF har varit mycket gott och 

förhoppningsvis kommer det att utmynna i att vår avsiktsförklaring snabbt kommer att 

uppfyllas.  

Styrelsen framför ett stort tack till Bengt Kinell och Mikael Jerkinger för ett engagerat 

arbete med Hemmavinsten. 

Mikael Jerkinger har på Idrottsalliansens uppdrag skapat en ny hemsida med mycket bra 

resultat. Styrelsen har avtalat med Bemi AB om att Mikael Jerkinger i fortsättningen 

administrerar Idrottsalliansens hemsida.  

I samband med utformningen av den nya hemsidan har också en ny logga för 

Idrottsalliansen utformats av Mediaspjut. 

 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka för visat förtroende under det gångna året. 

 

                         

  Jönköping 2015-02-11 

 

 

Erling Wulff  Per-Eric Alzén Ann Axelsson  Bernt Klasson 

 

 

 

 Bengt Edh     Christina Hjorth Lars-Åke Lagrell  Svante Stalin 

 

 

 

Göran Öhlund   


