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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  181016 kl 16.30-18.05 

Plats:  Smålandsidrotten 

 

Närvarande: Bengt Edh, vice ordförande 

  Ann Axelsson 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Joakim Walltegen 

  Bengt Kinell 

  Mikael Jerkinger 

 

Ej närvarande: Erling Wulff, Patric Eriksson, Mikael Hill, Nicklas Dahl.  

 

Mötets öppnande: §1 

Dagens mötesordförande Bengt E öppnade sammanträdet då ordföranden 

Erling W meddelat förhinder. Christina E åtog sig att vara sekreterare vid 

dagens möte, vilket godkändes. 

 

Dagordning: §2 

  Dagordningen godkändes med ett par tillägg under övriga frågor.

  

Föregående 

Protokoll: §3 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna, med 

undantag för skrivningen under §3, avseende vilka personer som har 

ansvaret för beskrivet uppdrag, vilket tas upp på nästa sammanträde. 

  

 Ekonomi: § 4  

  Göran C presenterade den ekonomiska rapporten för september månad. 

Konstaterades att faktura hittills ej erhållits för Idrottsforum. I övrigt 

följer vi budget. Rapporten godkändes. 

 

RIM § 5 

  Joakim W gav en lägesrapport över förberedelserna inför RIM 

(Riksidrottsmötet) som arrangeras i Jönköping 2019-05-24—26. Av 

rapporten framgick bl a att Idrottens dag prel kommer att arrangeras 

under lördagen med aktiviteter på Hovrättstorget och Munksjöplan.  



Noterades en idé om golf som inslag då det är golfens dag i hela landet 

den 25 maj, kanske med golfutslag på central plats ut i Munksjön. 

 

   Diskuterades också ersättare för Ida Westin som tillsammans med Erling 

W företräder Idrottsalliansen i planeringsgruppen inför RIM. I gruppen 

ingår också bl a Joakim W, som i detta sammanhang företräder 

Smålandsidrotten. Beslutades utse Christina E som ersättare för Ida W 

som lämnat styrelsen under september månad. 

   

  

Kultur och fritid: § 6 

  Bengt E rapporterade om ett beslut i kultur- och fritidsnämnden (kfn) 

som innebär att samtliga kommunens ridsportanläggningar ska besiktigas 

(Ett beslut har tidigare fattats om inventering av samtliga 

föreningsanläggningar avseende behov av investering/underhåll). Bengt 

ställde sig frågande till behovet av en ny genomlysning av ridsportens 

anläggningar, då en relativt färsk utredning om ridsportens 

förutsättningar i kommunen redan finns. 

  Styrelsen delade Bengts förvåning över beslutet, och vi bör överväga om 

vi på lämpligt sätt ska återkoppla detta till nämnd alternativt förvaltning. 

 

Dest. Jönköping §7 

  Destination Jönköping har inbjudits till nästa styrelsemöte med 

Idrottsalliansen 2018-11-21. Diskuterades vilka frågor vi vill ha belysta, 

varvid noterades 

• Evenemangsstaden Jönköping – framtidstankar/ambitioner 

och kommande beslutade evenemang 

• Tillvaratagandet av det lokala föreningslivets intressen: 

Engagemang, funktionärer, delaktighet, avtal/ekonomi 

• Uppföljning av genomförda evenemang, 

samhällsekonomiska effekter, gångbara nyckeltal 

Uppdrogs åt Bengt K att informera destinationen inför mötet. 

 

 Hemmavinsten: § 8 

  Mikael J och Bengt K gav en lägesrapport från Hemmavinsten. Av 

rapporten framgick bl a att 

• Försäljningen glädjande nog har vänt försiktigt uppåt igen, 

med i dagsläget plus 21 lotter. Huvuddelen av dessa svarar HC Dalen 

för. 

• Informationsträffen i september samlade deltagare från sex 

föreningar. Intrycket var att mötet gav ny kunskap och inspiration. 

Återstår att se om detta kan omsättas hemma i respektive förening. 

• I övrigt är det hårt arbete som gäller för att få fler föreningar 

att anstränga sig mer för att etablera Hemmavinsten som naturlig och 

växande intäktskälla i föreningen. 

  

Skrivelser § 9 

  Inga nya skrivelser har inkommit. 

 

 



 

Övrigt: § 10  

a) Lokal TV 

  Bengt K och Joakim W rapporterade från senaste mötet med Jönköpings 

Lokal TV.  Av rapporten framgick bl a att 

• Övergången från analoga till digitala sändningar ska 

realiseras och innebär en väsentlig utökning av möjliga tittare.  Flera 

leverantörer är klara t ex Com Hem och Wetternet, men Telia är 

fortfarande ej klart. 

• Lokal TV möjliggör sändningar för medlemmar (bl a 

Idrottsalliansens medlemsföreningar) och upplåter sändningstid enligt 

överenskommelse, men användaren svarar för sina egna 

produktionskostnader. 

Möjligheterna diskuterades, varvid noterades 

• Hemmavinsten har stort intresse av att sända (där 

Idrottsalliansen blir ansvarig utgivare) men då gärna i ett 

sammanhang med idrottsinslag, föreningsreportage mm. En stående 

Idrottshalvtimme vore intressant. 

• Men hur mycket jobb innebär detta? Vem hanterar 

arbetsinsatsen? Finns annonsörer/finansiärer att tillgå? Kan 

kommunens kfn ha huvudansvar och IA/Hemmavinsten vara 

intressent och medansvarig? Andra intressenter utöver föreningslivet? 

Beslutades uppdra åt Bengt K att göra ytterligare analys/sondering och 

återkomma till frågan vid nästa möte (med reservation för tidsåtgång med 

tanke på medverkan av Destination Jönköping). 

 

b) EM, VM och OS-fonden 

Ann A informerade om att en ansökan inkommit till rubr fond från 

August Höglund, cyklist i IKHP. Fonden bör finnas med som punkt vid 

nästa möte. 

 

c) Ett Tryggare Jönköping 

Ann A informerade om en öppen och kostnadsfri konferens ”Ett tryggare 

Jönköping” 20181119 i Jönköping. 

 

d) Julbord 

Preliminärbokades 20181127 med 20181211 som reservdatum för 

julbord. Bengt K undersöker möjligheter enligt vår diskussion.

   

Nästa möte: § 11 

  Datum för nästa möte är onsdag 20181121 kl 16.30, Smålandsidrotten.  

 

Avslutning: § 12 

  Bengt E avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.  

 

 

  Vid tangentbordet  Justeras 

 

 



  Christina Ericsson  Bengt Edh 

   v ordf 


