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Styrelsesammansättning 2016 och övriga förtroendevalda 

 

 

 

Ordförande Erling Wulff 

Kassör Göran Carnander 

Sekreterare Göran Öhlund 

Ledamot   Ann Axelsson 

Ledamot  Christina Hjorth 

Ledamot    Nicklas Dahl 

Ledamot Bengt Edh 

Ledamot Svante Stalin 

Ledamot  Lars-Åke Lagrell 

Ledamot Joakim Walltegen 

Adjungerad deltagare som  

representant Hemmavinsten Bengt Kinell  

 

   

Styrelsens firma har tecknats av Erling Wulff och Göran Carnander var för sig. 

Arbetsutskott: Erling Wulff, Bengt Edh och Göran Carnander  

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

OS-fonden: 

 

Revisorer: Jan-Eric Gustafsson 

 Dag Thulin 

Valberedning: Bernt Klasson och Mikael Jerkinger 

 

Representant i: 

Destination JKPG Bengt Edh 

Lokal-TV-föreningen  Erling Wulff 

Pressklipp  Christina Hjorth  

Sveriges Föreningar Erling Wulff 

 

Erling Wulff och Joakim Walltegen sköter korrespondensen med Jönköpings kommun. 

Ann Axelsson och Göran Carnander utsågs till att bevaka handläggningen av arenan för friidrott 

på Råslätt. 

 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden. Till detta kommer sammanträden i 

utskott och kommittéer. 
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Allmänt 

Styrelsen har i enlighet med uppdraget i stadgarna arbetat med att 

 

 Bevaka medlemsföreningarnas intressen gentemot kommunen och andra myndigheter bl.a. 

gällande anläggningar, bidrag, m.m. 

 Verka för utökat samarbete med Kultur och fritid, förvaltning och politiker, i syfte att 

förbättra idrottens förutsättningar i kommunen. 

 Besvara remisser från Kultur och 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 och fritid i kommunen och Smålansidrotten. 

 Stödja idrotten inom kommunen genom utdelning av stipendier till kommunens deltagare i 

internationella mästerskap. 

 

Medlemmar 

I Idrottsalliansen är det 100 idrottsföreningar i Jönköping anslutna. 

 

Idrottsalliansen är medlem i Jönköpings Lokal-TV-förening och organisationen ”Sveriges 

föreningar”.  

 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 24 februari 2016 på Stadsgården, Råslätt under ledning av 

Tyrone Ferm. 

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

Före ordinarie årsmöte redogjorde Mikael Jerkinger och Bengt Kinell fördelarna för kommunens 

idrottsföreningar med lotteriet Hemmavinsten och förhoppningsvis kommer försäljningen att öka 

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

 

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 och 

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: 

 Att ekonomiskt stödja den mycket omfattande ungdomsverksamhet som de ideella 

föreningarna bedriver.  

 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.  

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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 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.  

 

Idrottsmöte 

Under året hade vi inplanerat ett föreningsmöte under oktober men det avbokades på grund av att 

Kultur och fritidsnämnd hade inbjudit till ett liknande möte den 25 oktober med nämndens 

presidium.            

 

Hemmavinsten  

Sedan starten i juni 2010 till början av 2017 har vi delat ut provision med ca: 10 miljoner kr till 

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

260 000 kronor i klubbvinst. Samtidigt har 150 vinnare delat på 10 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. 

 

OS, VM, EM fonden 2016 

Följande 19 har sökt och beviljats stipendium, vilka delas ut vid årsmötet. 

 

Seniorer – 3 000 kr 

Martin Setterberg Mountainbike EM IF Hallby SOK 

Jennie Asserholt Dam VM hockey HV71 

Fanny Rask Dam VM hockey HV71 

Emma Gullstrand EM Simhopp  JSS  

Vinko Paradzik EM Simhopp  JSS 

Viktor Johansson EM Simning  JSS  

Tim Edberg EM Motocross Huskvarna MK 

 

Juniorer – 2 000 kr 

Jacob Cederholm J18VM Hockey HV71 

Erik Brändström J18VM Hockey HV71 

Lias Andersson J18VM Hockey HV71 

Linnea Andersson J18VM Hockey HV71 

Max Burman JEM Simhopp JSS 

Filip Grimberg JEM Simning JSS  

Tim Lärkfelt JEM Simning JSS 

Wilma Johansson JEM Simning JSS 

Hanna Eriksson JEM Simning JSS  

Axel Höglund JEM Mountainbike IKHP 

Gabriella Strandberg JVM Innebandy JIK 

Ellen Svensson JVM Innebandy JIK 
 

Ekonomi 

Omsättningen under 2016 var 50 tkr, en ökning med 3 tkr. 

Balansrapporten visar tillgångar på 243 tkr, en minskning med 2 tkr, då är tillgångarna för 

Hemmavinsten medräknad. Likvidvärdet är gott och likvida medel disponeras med 243 tkr en 

minskning med 2 tkr. 

Årets resultat blev en vinst med 3 tkr mot budgeterat minusresultat på 10 tkr, 

kostnadsmedvetenhet förklarar detta. 

Idrottsalliansens detaljerade ekonomiska ställning framgår av resultatredovisning och 

balansräkning.  

Årsavgiften har varit 300 kronor/förening. 

Idrottsalliansen har fått föreningsbidrag från Jönköpings kommun på 20 000 kr. 
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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 Kultur och 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. 

För närmare information besök Idrottsalliansens hemsida www.jonkopingsidrottsallians.se  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Jönköping 2017-02-09 

 

 

 

Erling Wulff Göran Carnander Göran Öhlund 

 

 

 

Ann Axelsson Christina Hjorth Nicklas Dahl 

 

 

 

Bengt Edh Svante Stalin Lars-Åke Lagrell 

 

 

 

Joakim Walltegen 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/

