
 

 

 

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

 

                  
 

 

 

Styrelsemöte  

 

 

Protokoll 9     Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  onsdag 24 januari 2018 

Plats:  Smålandsidrotten 

 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander 

  Joakim Walltegen  

  Göran Öhlund 

  Bengt Edh 

  Christina Hjort 

  Patric Ericsson 

  Bengt Kinell 

   

   

 

Öppnande: § 1 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna och representanter från 

Jönköpings kommun (Andreas Sturesson KD, Mona Forsberg S och Peter 

Jutterström M) välkomna till en förhoppningsvis bra diskussion kring idrottens 

förutsättningar i Jönköpings kommun.   

 

Föregående 

protokoll: §2  

  Godkändes och lades till handlingarna. 

    

Information från 

Idrottsalliansen: § 3  

  Joakim Walltegen presenterade hur Smålandsidrotten arbetar med idrotten i 33 

kommuner med sju idrottskonsulenter.  

  Erling Wulf berättade om vad Idrottsalliansen arbetar med. Vi stöttar de c:a 100 

idrottföreningar från Jönköpings kommun som är medlemmar. Idrottsalliansen 

driver dessutom ett lotteri ”Hemmavinsten” som årligen ger lottförsäljande 

föreningar betydande inkomster.  

  Idrottsalliansen delar dessutom ut årliga stipendier till idrottare som deltagit i 

EM, VM eller OS.    

 Ann Axelsson gjorde en bra redovisning om hur friidrotten har kunnat bedrivas 

från tidigt 50-tal till år 2017. Genom denna redovisning kan man konstatera att 

vi för närvarande har halkat efter för att kunna bedriva friidrott på ett bra sätt i 

Jönköpings kommun. 



 

 

 Idrottsalliansen arrangerar dessutom en årlig träff för alla kommunens 

idrottsföreningar där man har fritt fram att framföra vad man önskar ska hända 

för att förbättra villkoren för alla hårt arbetande idrottsledare och aktiva 

idrottare. Årets idrottsforum kommer att äga rum den 27 mars i Huskvarna 

sporthall kl. 18.00. Träffen är ett samarbete mellan Smålansidrotten, 

Idrottsalliansen och Jönköpings kommun.   

 

Resonemang 

kring: §4 

  

• Friidrottsarena 

• Badanläggningar 

• Föreningsbidragen 

• Marknadshyror 

• Motorsport 

• Fotbollsarena 

 

 Vi hade en bra diskussion med kommunens närvarande politiker kring 

ovanstående punkter men några konkreta löften fick vi inte. 

 Vad som framkom är att fotbollsarenans plats och kostnad har stor betydelse för 

när övriga anläggningar placeras i tiden. Från vår sida var vi eniga om att en ny 

fotbollsarena ska vara Stadsparken. 

 Vi var dessutom eniga om att vid upprustning eller nybyggnad av 

Rosenlundsbadet behöver det inte finnas något äventyrsbad. 

 Bengt Edh redovisade en lämplig plats vid Hyltena som borde användas för en 

Motorsportsanläggning. 

 Kommunen kommer att se över sina avtal för kommunalt ägda men 

föreningsdrivna anläggningar. 

 Investeringsbidraget kommer att höjas med 5 milj.kr vilket vi tyckte är bra. 

 Vidare framkom att ett eventuellt nytt beslut om fotbollsarenans placering 

kommer under februari.   

   

Nästa möte: §9 

  Onsdag den 21februari 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. 


