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Styrelsemöte  

 

 

Protokoll 8     Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdag 15 november 2017 

Plats:  Biblioteket Jönköping 

 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander 

  Joakim Walltegen  

  Göran Öhlund 

  Bengt Edh 

  Mikael Hill 

  Patric Ericsson 

  Bengt Kinell 

  Mikael Jerkinger 

   

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

 

Föregående 

protokoll: §2  

  Godkändes och lades till handlingarna. 

    

Ekonomi: § 3  

  Göran C redovisade att ekonomin är under kontroll och att vi har fått 6 nya 

föreningar anslutna till Idrottsalliansen och är därmed 95 föreningar.  

 

Träff med idrotts- 

Föreningar och 

kommun: 

 

   §4 

  Destination Jönköping har bjudit in idrottsföreningar i kommunen till en träff 

den 15 november för att fira Jönköping kommun som årets idrottsstad och en 

föreläsning av Kajsa Bergqvist. Erling W kommer där att berätta om vad vi 

arbetar med för att få bättre stöttning till idrotten i Jönköping. Han kommer 

dessutom att propagera för Hemmavinsten. 

  Paneldebatten på Harrys om idrotten i Jönköpings kommun som arrangerades 

genom JP var välbesökt och fungerade bra och JP hade därifrån nya 

rekordtittarsiffror på sin webb-TV. 



 

 

  Mikael H har öppnat upp för kontakter med Mona Forsberg och Peter 

Jutterström.   

  Erling W kommer att skicka en inbjudan till Peter Jutterstöm, Ian Debasso, 

Mona Forsberg och Hans Hellström för att debattera idrotten i Jönköpings 

kommun. 

  Patric E har skrivit ett debattinlägg i JP ”När ska Idrotten kompenseras på riktigt 

för sina försämrade villkor” och Idrottsalliansens styrelse tyckte det var bra 

synpunkter som framfördes.  

 

 

 

Kultur och 

fritid: §5 

 Idrottsalliansen kommer att bevaka planen för idrotten som är framtagen av 

Kultur- och Fritid. 

 

Hemmavinsten: § 6 

  Hemmavinsten har ökat något under hösten där IFK Bankeryd ser ut att få 

många nya köpare. Erling W kommer att ha en veteranträff med Jönköpings 

Golfklubb för att uppmuntra till inköp av lotter. IKHP kommer att göra 

detsamma vid informationsträff för funktionärer inför 2018 års SM i orientering. 

  Fortfarande har vi förhoppning att JP vill hjälpa oss med marknadsföring av 

Hemmavinsten.     

 

Skrivelser: § 7 

  Inga 

 

Övrigt: §8 

Inför det planerade Idrottsforumet den 27 mars kommer Joakim W, Patric E och 

Erling W att träffas den 4 december för att lägga upp riktlinjer. 

Idrottsforumet arrangeras i sammarbete med Smålandsidrotten, Jönköpings 

kommun Jönköping och Idrottsalliansen. 

Joakim W kommer dessutom att representera Smålandsidrotten vid en liknande 

träff i Växjö. Dialog ska vara inriktningen för träffen.  

  Julbord för styrelsen med respektive planeras till den 12 dec. 

  Göran Ö meddelar tid och plats. 

   

Nästa möte: §9 

  24 januari 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. 


