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Styrelsen för Jönköpings Idrottsallians får härmed avge 

verksamhetsberättelse för 2015 
 

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 2015 var 99. 

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”.  

Styrelsens sammansättning har varit följande: 
 

Ordförande Erling Wulff  

Kassör Per-Eric Alzén 

Sekreterare Göran Öhlund  

Ledamot   Ann Axelsson 

Ledamot  Christina Hjorth  

Ledamot    Nicklas Dahl 

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 Bernt Klasson och Mikael Jerkinger 

 

Arbetsutskott Erling Wulff och Per-Eric Alzén  

  

Utskott för EM-, VM- och  Ann Axelsson (smk)och Christina Hjorth 

OS-fonden 
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Representant i: 

 

Destination JKPG Bengt Edh 

Lokal-TV-föreningen  Erling Wulff 

Pressklipp  Christina Hjorth  

Sveriges Föreningar Erling Wulff 

 

 

Årsmöte 

 

Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 25 februari 2015 i Tenhults IF:s klubbstuga under 

ledning av Tyrone Ferm. 

Idrottsalliansen kommer att arbeta vidare utifrån det ”öppna brev” från december 2014.  

Före ordinarie årsmöte presenterade Jönköpings kommuns nya kultur och fritidschef 

Karin Semberg sig och berättade om hur hon ser på sina framtidsvisioner för idrotten i 

kommunen. 

Efter årsmötet presenterades Idrottsalliansens en ny hemsida 

www.jonkopingsidrottsallians.se och nya logga av Mikael Jerkinger. Deltagarna på 

mötet tyckte alla att hemsidan var mycket bra. 

 

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 kultur/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 och har under året fått gehör för att det ska upphöra. 

Vi har haft en träff den 3 juni 2015 med ordföranden i Fritidsnämnden Peter Jutterström 

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

Semberg.  

 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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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.  

En första träff hade vi den 12 oktober, då vi fick möjligheten att informera om 

Hemmavinsten, utveckla vår syn på lotterier och förutsättningarna för idrottsföreningar 

att ta del av lotterimarknaden i stort. 

Den andra träffen hade vi den 16 januari 2016 där vi träffade Mikael Häggström från 

Borås som har anlitats som konsult av Kultur/Fritid med uppgift att jobba med översyn 

av nämndens bidragsregler.  

Vid mötet som var positivt bestämdes det att nästa träff blir den 15 mars 2016 och då får 

vi förhoppningsvis mer konkreta svar på våra frågor.  

 

Idrottsmöte 

  

Vid Idrottsmötet i IKHP-stugan den 4 november 2015 deltog ett tjugotal 

medlemsföreningar och ungefär 60 personer. Först fick vi en bra presentation om 

IKHPs verksamhet och klubbens arrangemang av EM i mountainbike och Ironman som 

ska arrangeras i Jönköping under 2016. 

Därefter redogjorde Kultur och Fritid om sin verksamhet och som avslutning följde en 

livlig diskussion kring utbyggnader av arenor och kommunens aktivitetsbidrag och 

marknadshyror. 

Smålandsidrotten som också var medarrangör kom dessutom med värdefull information 

om hur man ser på frågor kring idrotten i Jönköping. 

 

 

Hemmavinsten 
  

Sedan starten i juni 2010 har vi t.om. februari 2016 delat ut provision med 7,9 miljoner 

kr till föreningar anslutna till Hemmavinsten. Dessutom har vi delat ut bonus till 

föreningar på med 260 000 kronor i klubbvinst. Samtidigt har 138 vinnare delat på 8,4 

miljoner kr. 

För närvarande är vinsten ca 80 000 kronor, som vi delar ut två gånger per månad. 

Vi hoppas att det nya samarbetet med JPs webb TV ska ge nya lottköpare. 

Målet är att under våren nå upp till 100 000 kronor i vinstsumma. 
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OS, VM, EM fonden har fått in 9 som sökt stipendiet under 2015 
 

Följande har under 2015 sökt och beviljats stipendium, vilka delas ut vid årsmötet. 
 

Viktor Johansson simning JEM/JVM Jönköping SS 

Henry Kerman simning EM  Jönköping SS 

Daniel Forndal   simning JEM/JVM Jönköping SS 

Marcus Malm simning JEM  Jönköping SS 

Filip Grimberg   simning JEM  Jönköping SS 

Hanna Eriksson simning JEM  Jönköping SS 

Emma Gullstrand simhopp JEM Jönköping SS  

Tobias Ludvigsson   cykel VM  Jönköpings CK 

Tim Edberg    motocross JEM Huskvarna MK 

Emma Andersson kanot  Huskvarna KK 

 

 

Ekonomi 
 

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 dessutom på ett förnämligt sätt uppdaterat vår hemsida 

www.jonkopingsidrottsallians.se  

  

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

 

                         

  Jönköping 2016-02-05 

 

 

 

Erling Wulff  Per-Eric Alzén Göran Öhlund 

 

 

 

Ann Axelsson  Christina Hjorth Nicklas Dahl 

 

 

 

Bengt Edh  Svante Stalin Lars-Åke Lagrell 

 

 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/

