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Styrelsemöte  

 

Protokoll 6      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdagen den 16 november 2016 

Plats:  Juneporten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander  

  Lars-Åke Lagrell 

  Göran Öhlund 

  Bengt Edh 

  Niklas Dahl 

  Svante Stalin 

  Joakim Walltegen  

      

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

Föregående  

Protokoll: 

  §2  

  Godkändes och lades till handlingarna 

    

Ekonomi: § 3  

Endast mindre utlägg under månaden. Vi har fortfarande föreningar som bör 

vara med i alliansen och dessa kommer Bengt Edh att kontakta. 

 

Översyn stadgar: §4    

  Joakim rapporterade att stadgarna nu är klara och den slutliga utgåvan nu sänds 

ut till styrelsen. 

 

Bidragsöversyn 

Remiss: §5 

  Idrottsalliansen deltog på ett av kommunens presidiumsmöte där vi konstaterade 

att man fortfarande inte har fått en rättvis fördelning mellan kommunens 



 

 

idrottsföreningar. I fortsättningen ska fördelningar ske på lika villkor till alla 

idrottsföreningar. 

 

 

 

Hemmavinsten: §6   
  Niklas kommer att ha en informationsträff om Hemmavinsten den 22 november 

på Rosenlundshallen. Vi hoppas på ett bra gensvar så att den nödvändiga 

ökningen av lottförsäljningen kommer under senhösten/vintern. 

  

Sveriges 

föreningar: §7 

  Inget nytt. 

  

Skrivelser: §8 

  Vi har fått statistik från Martin Funck över hur Jönköpings kommun ligger till i 

förhållande till jämnförbara kommuner när det gäller bidrag till idrotten. 

  Statistiken är svårtydbar men för att nå upp till kommunens vilja att bli bland de 

bättre kommunerna återstår det många förbättringar. 

  Destination Jönköping önskar få in föreningarnas planerade större arrangemang 

för att därefter kunna sammanställa ett schema. 

Vi har fått inbjudan från Sandagymnasiet att delta vid deras visning av 

idrottsgymnasiet den 23 november eller 6 december. Göran Ö kommer att delta 

den 23/11 och Erling den 6/12. 

 

Övrigt: §9 

  Idrottsalliansens årliga julbord blir på Esters bar och kök den 12 december  

  kl. 18.00. Vi har bokat för 25 deltagare så kontakta mig GÖ per mejl om ni kan 

delta.  

 

 

Avslutning: §10 

  Erling avslutade mötet och nästa möte blir den 11 januari kl. 16.30. 

 

   

 

  Vid pennan   Justeras 

   

 

 

 

  Göran Öhlund  Erling Wulff   

   

 


