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Närvarande: Erling Wulff 

  Per-Eric Alzén 

  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. 

 

Hemsidan: § 4 

Hemsidan fungerar bra. 

 

Info från Fritid: § 5 

  Vi har haft en träff den 3 juni med ordföranden i Fritidsnämnden Peter 

Jutterstöm (M), vice ordföranden Henrik Andersson (S) och kultur- och 

fritidschefen Karin Semberg. Vi hade en bra dialog kring idrottens 

förutsättningar i Jönköpings kommun. och diskuterade kring:  

 Kanotstadion vid Rocksjön,  

 Friidrottshall vid Råslätt, 

 Gymnastikhall i Huskvarna  

 Stadsparksvallen 

 Eventuell ny fotbollsarena vid södra Munksjön 

 Strategisk plan för hur idrottsanläggningar ska planeras. 

 Föreningsbidrag och aktivitetsstödet 

 Marknadshyror 

 Elitstödet 

 Idrottsalliansen som remissinstans för idrottsliga frågor 



 

  För att få en uppföljning kring det vi diskuterade och även beslutade så 

bestämdes att vi framöver ska ha två årliga möten.  

  Nästa möte blir den 12 oktober kl. 17.00 på fritidskontoret i Huskvarna.  

 

Lokal TV: § 6 

  Vi diskuterade kring lokal TV-sändningar. Vi kom fram till att vi bör arbeta för 

att få tid för att presentera vad som sker kring idrotten i Jönköping och också få 

med dragningen i hemmavinsten.     

   

Hemmavinsten: § 7 

  Hemmavinsten har i år 5-årsjubileum och kommer att marknadsföras i JNytt och 

Jönköping NU   

 

  

Sveriges  § 7 

Föreningar: Vi kommer att kvarstå i Sveriges föreningar och inbetala medlemsavgiften. 

 

Skrivelse § 8 

  Dövas föreningar har kommit med en förfrågan om ekonomisk hjälp från 

Idrottsalliansen. Erling kommer att lämna besked om att vi inte har medel till 

resebidrag utan endast utdelar stipendier efter deltagande i OS, VM och EM. 

 

Övrigt: § 12 

  Inget 

   

Nästa möte: §13 

  Vi ser fram mot en fin sommar och  nästa möte blir  

   onsdag den 12 augusti kl. 17.00 på Juneporten. 

   

   

  

   

  Vid pennan   Justeras 

  Göran Öhlund  Erling Wulff  

 

   

   

 


