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Årsmöte för verksamhetsåret 2015 

 
Protokoll fört vid årsmöte med medlemsföreningarna i Jönköpings Idrottsallians. 

Tid: Onsdag den 24 februari 2016 klockan 18.30 – 22.00 

Plats: Stadsgården Råslätt 

 

 

Närvarande: 30-talet personer representerande de olika medlemsföreningarna.  

  

   

Öppnande 
 

Idrottsalliansens ordförande Erling Wulff öppnar årsmötet. 
  

 

§ 1 

Stipendieutdelning EM, VM, OS-fonden 

 
 

OS, VM, EM fonden har fått in 10 som sökt stipendiet under 2015 

 

Följande 10 har 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  

 

 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

Upprop av ombud 

Se bifogad närvarolista. 

 

 



Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Kallelse till årsmötet utgick 2016-02-09 samt annonserades i JP vid två tillfällen under februari.  

Årsmötet förklaras i behörig ordning utlyst. 

 

Val av ordförande för årsmötet 

Tyrone Ferm utses att vara ordförande vid årsmötet. 

 

Val av sekreterare för årsmötet 

Göran Öhlund utses att vara sekreterare vid årsmötet. 

 

Val av två justerare av årsmötets protokoll, tillika rösträknare 

Patrik Eriksson och Magnus Appelberg utses till justerare och tillika rösträknare vid årsmötet. 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredras och läggs med godkännande till handlingarna. 

 

Ekonomisk redovisning för 2015 samt fastställande av resultat och balansräkning 

Årsredovisningen föredrogs av Per-Eric Alzén. (Se bilaga)  

 

Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse läses upp varvid konstateras att ansvarsfrihet tillstyrkes. 

 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

Val av ordförande för kommande verksamhetsår 

Erling Wulff väljs till ordförande för nästa verksamhetsår. 

 

Omval av styrelseledamöter för två år 

Ann Axelsson, Christina Hjort och Bengt Edh. 

 

Nyval av styrelseledamöter för två år  

Göran Carnander och Joakim Walltegen 

 

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Lars-Åke Lagrell, Göran Öhlund, Erling Wulf och Niklas Dahl 

 

Val av två revisorer för en tid av ett år 

Jan-Eric Gustafsson och Dag Thulin båda omval till revisorer för nästa verksamhetsår. 

 

Val av valberedning 

Bernt Klasson och Mikael Jerkinger båda omval till nästa verksamhetsår. 

 

Fastställande av årsavgift 
Oförändrad avgift 300 kr fastställs. 

 

Förslag från medlemsföreningar 

Inga 

 

Förslag från styrelsen 

 

 Styrelsen ska under 2016 hos kommunen i första hand verka för: 

 Att en inomhushall för friidrott vid Råslätts IP beslutas och projekteras under 2016 och 

färdigställs inför vintersäsongen 2017/2018. 
 



 Att föreningsbidragen uppräknas så att de minst följer kommunens utveckling av det 

garanterade skatteunderlaget. Hänsyn ska också tas till den eftersläpning av bidragsnivån som 

varit de senaste åren.  
 

 Att de kommunala verksamhetsbidragen samordnas med de statliga bidragen i syfte att 

minska föreningarnas administration och stärka föreningarnas likviditet. 
 

 Att uppkomna ”snedsitsar” vid övergång till marknadsanpassade hyror rättas till.  

 

Årsmötets avslutning 

Tyrone Ferm tackar deltagarna för visat intresse och avslutar 2015 års Idrottsalliansarbete. 

 

 

 

Före årsmötet presenterade Martin Pettersson Dahl avdelningschef på Kultur och Fritid i 

Jönköpings kommun planerna för: 

 

 Rocksjöstadion för kanot och friluftsarrangemang som nu står färdig till en kostnad på 

12miljoner kronor. 

 Ny A-hall och parkeringshus vid Västra torget som beräknas vara klar om ca: 2,5 år till en 

kostnad på 140 miljoner kronor. 

 Gymnastikhall i Huskvarna som är under upphandling och beräknas vara klar om ett år 

och till en kostnad av 34 miljoner kronor inklusive inventarier. 

 Upprustning av Stadsparkvallen inför allsvenska premiären i vår. 

 Lägesrapport för en ny fotbollsarena vid Jordbrovallen. 

 Flera nya sporthallar inom kommunen som främst är till för skolor. 

 

Presentationen var bra med bilder som på ett tydligt sätt belyste hur anläggningarna kommer att bli. 

Idrottsalliansen frågade Martin varför arenan för fridrott är borttagen från planerad utbyggnad. Han 

beklagade att den inte finns med på politikernas lista. 

 

Efter årsmötet redogjorde Mikael Jerkinger och Bengt Kinell fördelarna för kommunens 

idrottsföreningar med lotteriet Hemmavinsten.  Förhoppningsvis kommer lotteriförsäljningen att 

öka kraftigt efter det att dragningen av vinnarna nu görs på JPs web TV. 

 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

Göran Öhlund                                 

 

 

 

Justeras 

                               

 

          

 

 Patric Eriksson Magnus Appelberg 


