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Styrelsemöte 2 

 

 

Protokoll       Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  måndagen den 13 april 2015 

Plats:  Juneporten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff 

  Per-Eric Alzén 

  Niklas Dahl 

  Christina Hjorth 

  Bengt Kinell 

  Bengt Edh 

  Göran Öhlund 

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna.  

    

Föregående  § 2 

protokoll: Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 

 

Ekonomi: § 3  

  Pelle lämnade en resultatrapport som var inom det förväntade. 

  

Konstituering av § 4 

Styrelse: Kassör: Pelle Alzén 

  Sekreterare: Göran Öhlund 

  Representant Destination JKPG: Bengt Edh 

   Lokal TV: Erling Wulff 

  EM, VM, OS-fond: Ann Axelsson, Christina Hjorth 

   

  

Rapport från          § 5 

Destination JKPG  Bengt har träffat Destination Jönköping där man diskuterade kring elitstödet 

som troligen kommer att avvecklas. Vidare har 1:a maj evenemanget diskuterats 

där kommunen har bjudit in föreningar som då kan visa sin verksamhet. Bengt 

kommer att gå på uppföljningsmöte under våren.  

    

   

 



 

Hemsidan: § 6 

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

till Mikael så lägger han in det. Vi finns dessutom med på Facebook. 

 

Info från Fritid: § 7 

  Vi har ännu inte fått något svar på vårt öppna brev och vi kommer därför att 

försöka att få till en träff med kultur- och fritidschefen Karin Semberg och 

ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Peter Jutterström. 

 

Prioritering 2015: § 8  

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

i december. 

 

Hemmavinsten: § 9 

  Styrelsen för Jönköpings Idrottsallians har fått förnyat lotteritillstånd för lotteriet 

Hemmavinsten.  

   

   

 

Frivillig-  § 10 

centralen: Erling har diskuterat med ansvariga för Frivilligcentralen om varför vi inte vill 

vara kvar i styrelsen. 

  

Sveriges  § 11 

Föreningar: Vi har fått en inbjudan till en träff kring idrotten i Stockholm den 23 april där 

Ylva Johansson från regeringen är föredragshållare. Vi beslutade att inte 

deltaga.  

 

Övrigt: § 12 

  Inget 

   

Nästa möte: §13 

  Nästa möte blir måndag den 11 maj kl. 17.00 i Juneporten. 

   

 

  

   

  Vid pennan   Justeras 

  Göran Öhlund  Erling Wulff  

 

   

   

 


