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Styrelsesammansättning 2018 och övriga förtroendevalda 

 

 

 

Ordförande Erling Wulff 

v. ordf.  Bengt Edh 

Kassör Göran Carnander 

Sekreterare Ida Westin (Avgick i augusti) 

Ledamot   Ann Axelsson 

Ledamot Christina Ericsson (sekr. från sept.) 

Ledamot    Nicklas Dahl 

Ledamot Mikael Hill 

Ledamot  Patric Eriksson 

Ledamot Joakim Walltegen 

 

Adjungerad deltagare som  

representant Hemmavinsten Bengt Kinell  

 

   

Kommunikation: Joakim Walltegen 

Firmatecknare: Göran Carnander och Erling Wulff, var för sig. 

Hemsidan: Mikael Jerkinger, anställd 

Hemmavinsten  Mikael Jerkinger, anställd 

Utskott för EM-, VM- och  Ann Axelsson (smk)och Mikael Hill 

OS-fonden: 

Pressklipp:  Christina Ericsson 

 

Revisorer: Jan-Eric Gustafsson 

 Dag Thulin 

 

Valberedning: Bernt Klasson, Mikael Jerkinger och Christine Berglund 

 

Representant i: 

Lokal-TV-föreningen:  Bengt Kinell och Erling Wulff 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträde.  
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Allmänt 

Styrelsen har i enlighet med uppdraget i stadgarna arbetat med att 

 

 Bevaka medlemsföreningarnas intressen gentemot kommunen och andra myndigheter bl.a. 

gällande anläggningar, bidrag, m.m. 

 Verka för utökat samarbete med Kultur och fritid, förvaltning och politiker, i syfte att 

förbättra idrottens förutsättningar i kommunen. 

 Besvara remisser från Kultur och fritid Jönköping och följa ärenden som berör föreningarna. 

 Fortsätta med lotteriet Hemmavinsten och verka för en ökning av antalet prenumeranter för 

en bättre ekonomi hos föreningarna. 

 Vara aktiva på vår hemsida, www.jonkopingsidrottsallians.se. 

 Ordna minst en konferens för funktionärer inom medlemsföreningarna i samverkan med 

Kultur och fritid i kommunen och Smålansidrotten. 

 Stödja idrotten inom kommunen genom utdelning av stipendier till kommunens deltagare i 

internationella mästerskap. 

 

 

Medlemmar 

I Idrottsalliansen är det 101 idrottsföreningar från Jönköpings kommun anslutna, 7 mer än under 

2017. 

Idrottsalliansen är medlem i Jönköpings Lokal-TV-förening.  

 

 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 7 mars 2018 i Huskvarna Sporthall under ledning av 

Tyrone Ferm. 

Vid årsmötet berättade avdelningschefen på Kultur-Fritid, Martin Gårlin om arbetet med ”Plan 

för Idrott 2018-2023” nya anläggningar i Huskvarna och Jönköping samt ökade aktivitetsbidrag. 

 

 

Information, överläggningar och styrelsens arbete 

Styrelsen har i syfte att söka uppnå Idrottsalliansens mål att främja idrottsrörelsen inom 

Jönköpings kommun, bl.a. arbetat med följande: 

 

Styrelsen har genom sina utskott, arbetsgrupper och enskilda styrelseuppdrag under året haft 

överläggningar med kommunens ledande politiker och tjänstemän, representanter för Kultur och 

Fritidsnämnd och förvaltningar, Destination Jönköping, medlemsföreningar och Smålands 

Idrottsförbund i frågor som berör det gemensamma föreningslivet. 

 

Styrelsen har under året reagerat mot Svenska Gymnastikförbundets sätt att hantera sina ledare. 

 

Vid aviserad översyn av kommunens system för föreningsbidrag och lokalhyror och förutsätter 

vi att Idrottsalliansen får vara delaktig och komma med synpunkter i syfte att uppnå ett så rättvist 

regelverk som möjligt. 

 

  

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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Idrottsmöten 

Den största insatsen under 2018 har varit att vi med hjälp av Smålandsidrotten och Kultur-Fritid 

bjöd in föreningslivet, politiker m.fl. till ”Idrottsforum 2018”. Detta blev ett mycket lyckat 

evenemang med ca 90 deltagare från idrottsföreningarna och bra uppställning från politikerna. 

Resultatet sammanställdes och presenterades för Kultur och fritidsnämndens presidiet och 

kommunalråden under sommaren. Se bilaga  

Inför Jönköpingsgalan fick Idrottsalliansen representera ”Idrotten” och ta emot priset som ”Årets 

Ambassadör i Jönköping”. Erling Wulff och Kicki Hjort mottog priset. 

 

Arbetet med att förbereda och göra det bästa av Riksidrottsmötet (Riksidrottsförbundets och 

SISU Idrottsutbildarnas årsstämma) i maj har påbörjats. 

 

 

Representation 

Vid förre kassörens Pelle Alzén bortgång representerades Idrottsalliansen av Bengt Kinell och 

Mikael Jerkinger. 

Jönköpings Gymnastikförenings uppvaktades vid deras 100 års jubileum av Idrottsalliansen 

genom ordförande Erling Wulff. 

 

 

Hemmavinsten  

Under 2018 anslöt sig 1 en ny medlemsförening till Hemmavinsten och är nu 64 föreningar. 

Försäljningen har varit stabil med en liten nedgång till omkring 3600 lotter per månad. Detta har 

genererat ca 1 644 000 kr i provision till föreningarna. Samtidigt har vi delat ut 24 högvinster där 

man fått dela på drygt 1 815 000 kr. Lotteriet har också delat ut 24 st ”klubbvinster” till de 

föreningar som sålt högvinsten. 

Året har visat på relativt lite intresse och vilja att förbättra försäljningen, därför har lotteriet stått 

relativt still under året. Vi ser det som viktigt att man i varje förening tittar på vad man kan göra 

för att bidra till den gemensamma framgången under 2019 och ser vikten av att ha ett ”eget” 

lokalt lotteri. 

 

 

OS, VM, EM fonden 2018 

Under året har vi tagit beslut om att bara dela ut priset vid ett tillfälle/deltagare. Ambitionen är 

att förstärka fonden och på sikt höja premien. 2018 premiebelopp var 2 000 kr. 

 

Premierade vid årsmötet 2019 för 2018 deltagare: 

 

Marcus Holmqvist JEM, simning JSS 

Annie Hegmegi JEM, simning JSS 

Linnea Ferm JEM, livräddning JSS 

 

Selina Aho JVM, ishockey HV71 

Maja Beverin JVM, ishockey HV71 

Jenny Antonsson JVM, ishockey HV71 

Thea Johansson JVM, ishockey HV71 

Adam Åhman JVM, ishockey HV71 

David Gustavsson JVM, ishockey HV71 

 

August Höglund JEM, Mountainbike IKHP 

 

Kajsa Elm JVM, innebandy JIK 
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Personal 

Mikael Jerkinger har under året blivit anställd av Idrottsalliansen för att sköta lotteriet 

Hemmavinsten och vår hemsida. 

 

 

Ekonomi 

Omsättningen under 2018 var 55 tkr, en ökning med 7 tkr. Balansrapporten visar tillgångar på 

585 tkr, en minskning med 27 tkr, då är tillgångarna för Hemmavinsten medräknad. Likvidvärdet 

är gott och likvida medel disponeras med 211 tkr en minskning med 15 tkr. 

Årets resultat blev en förlust med 15 tkr mot budgeterat nollresultat, beroende bl a på 

avkastningen på fondmedel i bank gjorde ett minusresultat på 11 tkr. 

Idrottsalliansens detaljerade ekonomiska ställning framgår av resultatredovisning och 

balansräkning. Årsavgiften har varit 300 kronor/förening. 

Idrottsalliansen har fått föreningsbidrag från Jönköpings kommun på 25 000 kr. 

 

 

Övrigt 

Styrelsen vill slutligen tacka medlemsföreningarna för alla insatser och allt arbete som läggs ner 

för att hålla bredd, spets och kvalitet inom Jönköpingsidrotten. 

Samarbetet med Kultur och Fritid Jönköping och Smålands IF har varit mycket gott och 

förhoppningsvis kommer det att utmynna i att vår avsiktsförklaring snabbt kommer att uppfyllas. 

Styrelsen framför ett stort tack till Bengt Kinell och Mikael Jerkinger för ett engagerat arbete 

med Hemmavinsten. 

 

För mer information besök Idrottsalliansens hemsida www.jonkopingsidrottsallians.se  

 

 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka för visat förtroende under det gångna året. 

 

Jönköping 2019-03-05 

 

 

Erling Wulff    Göran Carnander Joakim Walltegen 

 

 

Ann Axelsson Christina Ericsson Nicklas Dahl 

 

 

Bengt Edh Patric Eriksson Mikael Hill 

 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/

