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Mötets öppnande §1 

Erling W öppnade mötet och hälsade speciellt välkommen till dagens 

gäst Ante Jankovic från Destination Jönköping, samt Göran Öhlund, 

IKHP och fd styrelseledamot i Idrottsalliansen. Christina E utsågs till 

sekreterare vid dagens möte. 

 

Jankovic presenterade Destination Jönköping och dess övergripande 

strategi, och därpå följde en diskussion om samverkan med föreningslivet 

samt uppföljning av evenemang/samhällsekonomiska effekter. Noterades 

att  

• Destination Jönköping är ett helägt kommunalt bolag 

• Ny vd är Marcus Axelsson, som tillträder i februari 

• Ante Jankovics uppdrag har breddats och omfattar idag evenemang 

och mötesplatser, i huvudsak idrottsevenemang och kongresser/stora 

konferenser. 

• Inriktningen för evenemangen är nationella, internationella och ”once 

in a life-time”. Samverkan kring lokala och regionala arr är mycket 

marginell. Viktigt är naturen som resurs, och stora ungdomscuper är 

viktiga inslag 

• Konkurrensen hårdnar från andra destinationer i de större städerna, 

som kommit ikapp och delvis förbi när det gäller arenor, hotell- och 

konferensmöjligheter. Det blir svårare att ta till sig nya evenemang. 



Ambitionerna finns, men nuvarande strategi innebär även att utvinna 

mer av befintliga evenemang.  

• Privata aktörer/intressenter utanför idrotten ökar, vilket innebär en 

balansgång att tillvarata det lokala föreningslivets intressen, samtidigt 

som Destinationens intressen och önskad effekt uppnås. Vi framförde 

vikten av att samtal och överenskommelser sker tidigt med 

föreningslivet, att det lokala föreningslivets intressen tillvaratas. Ett 

starkt incitament är att resurser ska genereras som kan stärka 

kommunen och det lokala föreningslivet. 

• Noterades att en tät och positiv samverkan sker med Kultur och 

Fritid. Ibland får såväl Destinationen som kommunen vetskap om 

kommande evenemang i elfte timmen. Önskvärt är att 

föreningar/förbund tar kontakt i ett tidigt skede. 

• Evenemangslista för 2019 presenterades. Där återfinns bl a Ironman, 

som är det arrangemang som hittills ger störst samhällsekonomisk 

effekt. Nyckeltal för att mäta effekten finns för samtliga evenemang 

och är ett av kriterierna för fortsatt satsning. 

Noterades avslutningsvis att såväl idrottsalliansen som Ante Jankovic var 

nöjda med mötet och dialogen. Jankovic noterade en del viktiga 

medskick, och passade avslutningsvis på att bjuda in till VIP-lunch med 

handbollen i fokus 20181203. 

   

   

Dagordning: §2 

  Dagordningen godkändes. 

  

Föregående 

Protokoll: §3 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Beträffande §3 från protokollet 20180912 noterades att Ann A, Mikael H 

och Nicklas D innehar uppdraget att försöka stärka stipendiekapitalet. 

Nicklas D meddelar att han kommer att flytta utomlands, och således inte 

är aktuell. Frågan är inte akut, utan utrymme får skapas för diskussion vid 

kommande styrelsemöte.  

  

 Ekonomi: § 4  

  Göran C presenterade den ekonomiska rapporten för oktober månad. 

Noterades att kostnader för hemsidans domän och programvara nu 

reglerats för den kommande femårsperioden, viket innebär en större 

kostnad i år. I övrigt följer vi budget. Rapporten godkändes. 

 

RIM § 5 

  Joakim W rapporterade från förberedelserna för RIM i Jönköping 

20190524 – 26. Noterades att 

• Våra tre landshövdingar i Småland (Jönköping, Kronobergs och 

Kalmar län) kommer att tala och hälsa välkommen till Småland 

• Arbetet med Idrottens dag löper på 

• Idrottsalliansen har uppdraget att försöka få externa besökare till RIM 

under ordnade former – utan för mycket spring ut och in. Mötet hålls 

på Elmia i Dag Hammarskiöldsalen, vars bakre del kan nyttjas. En 



idé kan vara att bjuda in lokalt föreningsliv till en fika, info om RIM, 

besök av någon intressant företrädare för RF/SF/SISU, samt besök på 

RIM under intressanta/utvalda programpunkter. Anmälan förutsätts. 

Frågan bordlades i avvaktan på tydligare tidsprogram. 

 

 Kultur och fritid:   § 6 

 Bengt E rapporterade vid föregående möte om ett beslut i kultur- och 

fritidsnämnden som innebär att samtliga kommunens anläggningar 

inklusive ridsportanläggningar ska besiktigas. Erling har följt upp 

frågan med Martin Gårlin på Kultur och Fritid, eftersom vi menade att 

det finns en nyligen genomförd kartläggning av behoven på just 

ridsportanläggningarna. Slutsatsen är dock att genomförd kartläggning 

dessvärre inte är tillräckligt informativ utan betraktas som ett rent 

arbetsmaterial. 

 

 Arbetet med den långsiktiga investeringsplanen pågår, och 

idrottsalliansen kommer att få den på remiss. 

 

 IF Hallby SOK, IKHP och Jönköpings Slalomklubb har i insändare och i 

skrivelse till kommunen beklagat sig över att den satsning på 

konstsnöanläggningar som fanns med i det budgetunderlag som 

beslutades i juni, nu har tagits bort. Satsningen skulle ge klubbarna 

tillsammans fem miljoner årligen under fem år, och skulle förbättra 

förutsättningarna att erbjuda lokala klubbar, skolor och kommuninvånare 

tillgång till välpreparerade spår på hemmaplan.  Klubbarna har nu 

uppvaktat kommunalråden i frågan, med förhoppningsvis gott resultat, 

och beslut väntas under december månad. 

   

  Hemmavinsten: § 7 

  Bengt K gav en lägesrapport från Hemmavinsten. Av rapporten framgick 

bl a att försäljningen backat något sedan förra avstämningen. Noterades 

att IK Cyrus och Norrahammars IK har satsningar på gång, där NIK 

planerar att organisera verksamheten på det sätt HC Dalen gjort. 

  

Skrivelser § 8 

  Inbjudan till Jönköpings Gymnastikförenings 100-årsjubileum har 

inkommit. Beslutades utse Erling att representera vid jubiléet, och att 

gåvan består av blommor. 

 

Lokal-TV § 9  

Bengt K rapporterade från arbetet med att fortsatt analysera 

förutsättningarna för att sända en idrottshalvtimme i Lokal-TV (se 

noteringar vid föregående möte). Han har bl a träffat Martin Funck på 

Kultur och Fritid, som tycker att idén är intressant, och att det ev finns 

möjlighet att bidra till finansieringen från kommunens sida. 

Ytterligare sonderingsarbete behöver ske, men styrelsen ägnade ändå en 

kort stund åt att lansera namn som skulle kunna vara tänkbara som 

programledare, men konstaterade snabbt att frågan ännu inte kan väckas. 

Bengt K arbetar vidare med sitt sonderingsuppdrag. 

 



EM, VM och § 10  

OS-fonden Noterades att det inte finns något att ta upp vid dagens möte. 

 

Nästa möte: § 11 

  Datum för nästa möte är onsdag 20190116 kl 16.30, Smålandsidrotten.  

  Dessutom bokades ett styrelsemöte in 20190220 på samma tid och plats, 

samt årsmöte tisdag 20190305 kl 18:30 prel på IKHP och prel med Ante 

Jankovic som medverkande. 

 

Avslutning: § 12 

  Erling avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse. Han 

passade också på att önska God Jul och Gott Nytt År, då han tyvärr fått 

förhinder att delta vid julbordet på Restaurang Vy 20181127 kl 18:30. 

 

 

  Vid tangentbordet  Justeras 

 

 

  Christina Ericsson  Erling Wulff 

   ordf 


