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Styrelsemöte  

 

 

Protokoll 5     Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdagen 27 september 2017 

Plats:  Smålandsidrotten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander 

  Joakim Walltegen  

  Göran Öhlund 

  Ann Axelsson 

  Mikael Hill 

  Patric Ericsson 

  Nicklas Dahl 

  Bengt Kinell 

  Mikael Jerkinger 

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

 

Föregående 

protokoll: §2  

  Godkändes och lades till handlingarna efter en mindre justering under §9. 

    

Ekonomi: § 3  

  Göran C rapporterade att våra fonder har gått ner något men att de i stort följer 

med börsens svängningar. Några föreningar har inte betalt årsavgiften på två år 

och därför avför vi Hva kyokushin Karate, IFK Öxnehaga, JKpg Handicap IF, 

Norrahammar Jujutsu, Råslätts IF och Örserums IK som medlemmar i 

Idrottsalliansen, dessutom har Vallgårda IK begärt utträde. Vi bör profilera oss 

mot kommunens idrottsföreningar så att man blir insatt i vilken nytta vi gör för 

idrotten i kommunen.  

 

Träff med idrotts- 

föreningar:  §4 

  Den 15 november kommer Destination Jönköping att ha en träff med 

kommunens idrottsföreningar på Jönköpings teater, för att där visa upp priset 

som årets idrottsstad. Vi diskuterade kring vilken idrottsprofil som skulle vara 

intressant höra på i samband med träffen. Vi hade uppe namn som Stefan 

Löfgren, Stefan Holm, Glenn Strömberg, Magdalena Forsberg och Kajsa 

Bergkvist. 



 

 

    

 

 

 

 

Kultur och 

fritid: §5 

 Martin Funck från Kultur-och Fritid har arbetat fram en plan för idrotten i 

Jönköpings kommun. Idrottsalliansen är remissinstans och Erling, Joakim och 

Patric kommer med synpunkter inför nästa styrelsemöte. Erling kommer därefter 

att se till att vi blir inbjudna till presidiet för att lämna våra synpunkter på planen 

m.m. 

Kommunen arrangerar en träff ”Professionell idrott” måndag den 2 oktober där 

Erling kommer att delta. 

 

Hemmavinsten: § 6 

  Hemmavinsten har minskat något i antalet försålda lotter men förhoppningsvis 

kommer lottförsäljningen att öka efter det att vi sänder ut en pressrelease om 

Hemmavinsten och att Mikael Hill har vidare kontakter med JP.  

  Dessutom kommer Idrottsalliansen att arrangera en träff den 31 oktober med 

några utvalda föreningar kring fördelarna ned Hemmavinstlotten. 

 

Skrivelser: § 7 

  Under våren 2019 kommer ett Riksidrottsmöte att arrangeras i Jönköping. 

Smålandsidrotten kommer att ha ett förberedande möte den 24 oktober kl. 

08.00- 10.00 där vi kommer att delta genom Erling.  

  JP inbjuder till öppen paneldebatt på Harrys den 24 oktober angående idrotten i 

Jönköpings kommun. Mikael Hill kommer att medverka i panelen. 

 

Övrigt: §8 

  Vi kommer att arrangera ett idrottsforum (Idrottsriksdag) under våren i 

samarbete med Smålandsidrotten och Kultur och fritid. I nuläget planerar vi att 

det ska ske under v13. 

   

Nästa möte: 9 

  19 oktober på Smålandsidrotten. Kl. 16.30 

 

Avslutning: § 10 

  Erling avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.  

 

 

 

 

  Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 

  Göran Öhlund  Erling Wulff  

 Sekr. Ordf. 


