
 

 

 

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

 

                   
 

 

 

Styrelsemöte  

 

 

Protokoll 5     Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdagen 16 augusti 2017 

Plats:  Juneporten 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander 

  Joakim Walltegen  

  Göran Öhlund 

  Ann Axelsson 

  Mikael Hill 

  Patric Ericsson 

  Bengt Edh 

  Bengt Kinell 

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

 

Föregående 

Protokoll: §2  

  Godkändes och lades till handlingarna 

    

Ekonomi: § 3  

  Inget nytt. Mikael Jerkinger är nu anställd av Idrottsalliansen. Nytt utskick till 

några föreningar som inte ännu betalt medlemsavgiften.  

 

Skrivning  

Till JP:  §4 

  Erling kontaktar JP med anledning av vårt öppna brev som vi ännu inte fått 

några reaktioner på. Från kommunen har vi inte heller fått några kommentarer. 

Vi ska sända vårt öppna brev till Kultur och fritidsnämnden för att se om vi 

därifrån får någon reaktion. Ann kommer att skriva en insändare till JP om hur 

hon uppfattar läget för idrotten i kommunen.  

 

Plan för 

Idrotten 2018-22: § 5 

 Martin Funck som arbetar med en plan för idtotten i Jönköpings kommun har 

fått våra synpunkter på det hittills nedlagda arbetet och kommer att ta till sig 

våra synpunkter. Vi kommer därefter att få förslaget på remiss. 

 

 



 

 

 

 

 

Jönköping årets 

Idrottsstad 2017:  

  Vi tog upp att Jönköping har blivit utsedd till årets idrottsstad och lyckönskade 

alla duktiga idrottsföreningar som har bidragit till utmärkelsen. 

  

  

Hemmavinsten: § 7 

  Inte hänt så mycket men det ser just nu ut som antalet lotter ökar något. Under 

september kommer vi att hålla en information för ett antal föreningar om 

lotteriet. 

 

 

Skrivelser: § 8 

  Idrottsalliansen och Ann har fått en inbjudan från Svenska Friidrottsförbundet 

att delta vid en träff kring idrotten. Vi har inte någon representant som kan 

närvara men tycker att någon från Jönköpings kommun bör delta. Träffen är i 

samband med finnkampen på Stockholms Stadium. 

 

  En kandidat till OS, VM fonden har hittills kommit in. Gabriella Gustafsson IK 

Vista. 

 

Övrigt: §9 

  Vi diskuterade kring att de statliga bidragen för idrotten sänks och undrar därför 

hur kommunen reagerar på det. Patric kommer att skriva en insändare om detta 

som vi kommer att ta upp på nästa möte. 

 

  Under våren kommer Smålandsidrotten att kalla till ett idrottsmöte för alla 

idrottsföreningar i kommunen där vi som brukligt står som medarrangör.  

  Vi kommer att diskutera upplägget vid nästa möte. 

 

Nästa möte: 10 

  27 september på Smålansidrotten. Kl. 16.30 

 

Avslutning: § 10 

  Erling avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.  

 

 

 

 

  Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 

  Göran Öhlund  Erling Wulff  

 Sekr. Ordf. 


