
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

 

                   
 

Styrelsemöte  

 

Protokoll 1      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdagen den 9 mars 2016 

Plats:  Juneporten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander  

  Niklas Dahl 

  Bengt Edh 

  Joakim Walltegen 

  Göran Öhlund 

  Per-Eric Alzén (adj)   

  Bengt Kinell (adj) 

     

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

   

Föregående  § 2 

protokoll: Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 

 

Konstitution 

styrelsen: § 3  

  Till kassör valdes Göran Carnander och sekreterare Göran Öhlund. 

  Till AU valdes Erling Wulff, Göran Carnander och Bengt Edh 

  Till firmatecknare ordförande Erling Wulff  

  Till firmatecknare Hemmavinsten Erling Wulff och Per-Eric Alzén 

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

Fördelning 

arbete 2016: §4 

  Vi gick igenom verksamhetsplan och beslutade att arbeta efter den. 

  Nedanstående finns de viktigaste punkterna: 

 

 Bevaka medlemsföreningarnas intressen gentemot kommunen och andra 

myndigheter bl.a. gällande anläggningar, bidrag, m.m. 

 Verka för utökat samarbete med Kultur/ Fritid, förvaltning och politiker, i syfte 

att förbättra idrottens förutsättningar i kommunen. 

 Besvara remisser från Kultur/Fritid Jönköping och följa ärenden som berör 

föreningarna. 



 Fortsätta med lotteriet Hemmavinsten och verka för en ökning av antalet 

prenumeranter för en bättre ekonomi hos föreningarna. 

 Vara aktiva på vår hemsida, www.jonkopingsidrottsallians.se. 

 Ordna minst en konferens för funktionärer inom medlemsföreningarna i 

samverkan med Kultur/Fritid i kommunen och Smålansidrotten. 

 Stödja idrotten inom kommunen genom utdelning av stipendier till kommunens 

deltagare i internationella mästerskap. 

 

  Erling Wulff och Joakim Walltegen sköter korrespondensen med Jönköpings 

kommun. 

  Medlemsregister och inkassering av medlemsavgifter i Idrottsalliansen sköter 

kassören.  

  Bidrag söker kassören. 

  Vår e-mailadress bevakar kassören 

  Ann Axelsson och Göran Carnander utsågs till att bevaka handläggningen av 

arenan för friidrott på Råslätt. 

 

Ekonomi: §5 

  Inga större förändringar sen årsmötet. 

 

Hemsidan: §6 

  Uppdateringen ska skötas av styrelsen. 

 

Lokal TV: §7 

  Idrottsalliansen ska vara kvar som medlem i lokal-TV.  

   

Hemmavinsten: §8 

  Nytt lotteritillstånd ska sökas under mars månad. 

  Hemmavinsten kommer att fortsätta med samarbetet med Hallpressen.   

Sveriges  

föreningar: §9 

  Vi ska kvarstå som medlem i Sveriges föreningar. 

 

Skrivelser: §10 

  Vi har fått en inbjudan att delta när Christina Ericsson slutar på 

Smålandsidrotten. Vi lämnar en gåva på 500 kr. 

 

Övrigt: §11 

  Idrottsalliansen ska träffa Jönköpings kommun angående verksamhetsbidrag, 

idrottsanläggningar mm. den 15 mars på fritidskontoret kl. 17.00. 

 

Avslutning: §12  

  Erling avslutade mötet och nästa möte blir 7 april kl. 16.30 

 

   

 

Vid pennan   Justeras 

  Göran Öhlund  Erling Wulff   

   

 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/

