
 

 

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

 

                   
 

 

Styrelsemöte  

 

Protokoll 4      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdagen den 17 augusti 2016 

Plats:  Juneporten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander  

  Ann Axelsson 

  Göran Öhlund 

  Bengt Edh  

  Bengt Kinell (adj)     

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

Föregående  

Protokoll: 

  §2  

  Godkändes och lades till handlingarna 

    

Ekonomi: § 3  

  Nu är föreningar som har Hemmavinsten medlemmar i Idrottsalliansen.  

 

Översyn stadgar: §4    

  Joakim återkommer senare med förslag. 

 

Föreningsmöte 

Bidragsöversyn: §5   
  Föreningsmötet kommer att vara på KFUM:s lokal den 26 oktober och från 

Smålandsidrotten kommer Rickard Strandberg.  

  Erling kommer att ha fortsatt dialog med Kultur och Fritid Jönköping om deras 

medverkan och vårt fortsatta samarbete.  

  Kultur och Fritid kommer att minska sitt bidrag till SISU med 400 000 kr. 

 

Hemmavinsten: §6 

  Antalet lotter minskar för närvarande så vi måste nu arbeta hårt för att få upp 

antalet sålda lotter. Samarbete med Jmini och Jkpg live har inletts så 

förhoppningsvis kommer det att hjälpa till att få upp antalet sålda lotter. 

 

 



 

 

Sveriges  

föreningar: §7 

  Vi har fått en inbjudan till att delta på en träff i Umeå den 17 september 

angående civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen. Vi kommer inte 

att delta på träffen. 

 

Skrivelser: §8 

  Vi har fått en inbjudan till HÄLSOVECKAN vecka 39 26 september till 2 

oktober. Vi kommer inte att visa upp oss där. 

  Dessutom har vi fått en inbjudan att delta på en fritidsmässa för integration 

lördag den 10 september. 

  Vi tycker att det framför allt är till idrottsföreningar som aktivt arbetar med 

ungdomar så vi kommer därför inte att delta.  

  Gränna ryttarförening har inkommit med önskemål att bli medlemmar i 

idrottsalliansen som beviljades. Kassören svarar. 

 

Övrigt: §9 

  Vi kommer inte att engagera oss i att få folk till att bli blodgivare. Blodomloppet 

gör den insatsen för Jönköpingsregionen. 

  RFs ordförande Björn Eriksson kommer till Jönköping den 4 oktober och från 

Idrottsalliansen kommer Erling att delta.  

 

Avslutning: §10 

  Erling avslutade mötet och nästa möte blir den 21 september kl. 16.30. 

 

   

 

  Vid pennan   Justeras 

   

 

 

 

  Göran Öhlund  Erling Wulff   

   

 


