
 

 

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

 

                   
 

 

 

Styrelsemöte  

 

 

Protokoll 1     Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  180523 16.30-18.00 

Plats:  Smålandsidrotten 

 

Närvarande: Erling Wulff ordförande 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Ann Axelsson  

  Ida Westin 

  Joakim Walltegen 

  Nicklas Dahl 

  Bengt Kinell 

Ej närvarande: Bengt Edh, Patric Eriksson, Mikael Hill,  

 

Dagordning: §1 

  Godkännande av dagordning efter gjorda tillägg, punkternas ordning ändrad. 

 

Öppnande: § 2 

  Erling öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

 

Föregående 

Protokoll: §3 

  Godkändes och lades till handlingarna 

    

Avliden  

Medlem: § 4 eg övrigt 

  Bengt Kinell representerar vid begravningen. Erling gör förslag till skrivelse. 

Behov av rutin gällande avliden medlem. 

 

Riksidrottsmötet § 5  

2019; Riksidrottsmötet arrangeras 24-26/5, -2019 i Jönköping, Elmia. Joakim går 

igenom fakta, dagsprogram, idrottsalliansens roll. Idrottsalliansen ska vara med 

och driva arbetet, använda, visa upp och ta tillvara på det lokala föreningslivet. 

Några representanter från idrottsalliansen ska väljas till referensgrupp, beslut om 

Erling och Ida. 

 

 

Lokal TV: § 6 eg övrigt     

  15/9 hade lokal TV premiär för digitala sändningar. Beslut fattas om att vara 

kvar som medlemmar. Bengt håller i trådarna och utreder möjligheter.  



 

 

  Behov av att se över hur Idrottsalliansen skulle kunna använda digitalt sänd 

lokal- TV. Förslag om att skapa en arbetsgrupp, förslag om Bengt K och 

Joakim. 

   

  

Idrottsforum: § 7 

  Genomgång av dokumentation från Idrottsforum -2018. Redigering v 

dokumentet. Bifogas med ett tillägg. 

 

Kultur och fritid: § 8 

  Kultur- och fritidsnämnden bjuder in till presidiemöte 29/5 kl. 9.00. Ann, Kicki, 

Patrick och Ehrling representerar. Bifogas handling. 

 

 Hemmavinsten: § 9 

  Diskussion om hur vi kan öka intresset för Hemmavinsten i framtiden.  

  Arbetsgrupp finns Niklas, Bengt och Mikael. 

 

  

OS-, EM- och  

VM-fonden: § 10 

  Resonemang kring utdelningens förutsättningar och fortsättning. Arbetsgrupp 

(Christina, Mikael och Ann) har tagit fram ett förslag, beslut fattas på nästa 

styrelsemöte. 

  

Nästa möte: § 11 

  Datum för nästa möte är onsdag den 15/8 16.30, Smålandsidrotten. 

 

 

Avslutning: § 12 

  Erling avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.  

 

 

  Vid tangentbordet   Justeras 

 

 

 

 

  Ida Westin    Erling Wulff  

 Sekr Ordf 

 

 

 

  

  


