
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

 

 
                   

 

Styrelsemöte 1 

 

 

Protokoll       Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  måndagen den 16 mars 2015 

Plats:  Juneporten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff 

  Per-Eric Alzén 

  Niklas Dahl 

  Christina Hjorth 

  Bengt Kinell 

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna.  

    

Föregående  § 2 

protokoll: Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 

 

Ekonomi: § 3  

  Pelle presenterade en budget och verksamhetsplan för 2015. Styrelsen ställde sig 

bakom detsamma. Pelle lovade också att skicka ut medlemsavgifterna för 2015. 

  

Konstituering av § 4 

Styrelse: Kassör: Pelle Alzén 

  Sekreterare: 

  Representant Destination JKPG: 

           ”           Lokal TV: Erling Wulff 

  Eftersom det saknades en del medlemmar ur styrelsen lämnade vi detta till nästa  

  möte. 

  

Rapport från          § 5 

Destination JKPG: Eftersom ”Mulle” saknades på mötet berättade Bengt Kinell att ”elitstödet” 

troligtvis kommer att försvinna. 

   

Hemsidan: § 6 

Fick mycket beröm, nu gäller det att vi håller den uppdaterad. Skicka material 

till Mikael så lägger han in det.  

 

Info från Fritid: § 7 



  Erling visade mail som gått ut från Kultur-och Fritid,  

  - 1:a maj...Jönköpings många ansikten! 
- IKHP söker funktionärer till SM i Triathlon - tjäna pengar till din förening! 
- Årets Ungdomsledare - glöm inte nominera! 
- Påsklov - anmäl lovaktiviteter senast 20:e mars. 
Fortsättningsvis läggs detta in på vår hemsida och styrelsemedlemmarna 

informeras om det. 

 

Prioritering 2015: § 8  

  Styrelsen är enig om att arbeta efter det öppna brevet som skickades i december 

 

Hemmavinsten: § 9 

  Styrelsen för Jönköpings Idrottsallians beslutar att ansöka om förnyat 

lotteritillstånd för lotteriet Hemmavinsten. Nuvarande tillstånd löper t.o.m. 

2015-04-30. Föreningens ordförande Erling Wulff 19520705-3934 utses att 

även fortsättningsvis vara föreståndare för lotteriet. 

   

   

Frivillig-  § 10 

centralen: Erling har representerat Idrottsalliansen sedan start. Mycket pengar (från 

kommunen) satsas på människor som vill göra en enstaka insats. 

  Har vi behov av detta? Erling tar upp detta med ansvariga för Frivilligcentralen. 

  

Sveriges  § 11 

Föreningar: Har utsett Malmö till den föreningsvänligaste kommun i Sverige. 

 

Övrigt: § 12 

  Torbjörn Lund har som privat person inkommit med tankar kring framförallt 

friluftslivet med skidor och orientering m.m.  

  Vi arbetar för tillfället med andra prioriteringar. Erling kontaktar Torbjörn. 

   

  Ann Axelsson och Erling har i veckan träffat chefen för kultur- och 

fritidsförvaltningen Karin Semberg och nämndens ordförande Peter Jutterström 

för att höra hur de ser på ”bortprioriteringen” av Inomhushall för Friidrott. 

Några bra svar fick vi inte men det lovades att vi skulle få svar på vårt öppna 

brev snarast. Dessutom lovade Peter att det skulle bli regelbundna träffar med 

Idrottsalliansen. 

   

Nästa möte: §13 

  Nästa möte blir måndag den 13 april kl. 17.00 i Juneporten. 

  Nya förslag på mötesdagar biläggs. 

 

  

   

  Vid pennan   Justeras 

  Erling Wulff   Per-Eric Alzén  

 

 

 

 



Nya förslag på mötesdagar 2015 

 

2) 13 april 

3) 11 maj 

4) 10 juni 

5) 12 augusti 

6) 9 september 

7) 14 oktober 

8) 11 november 

 

Alla möten kl. 17.00 

 

Jag hoppas att dessa dagar passar bättre! 

 

Erling 

   

   

 


