
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

      

Årsmöte för verksamhetsåret 2018 

 

Protokoll: Protokoll fört vid årsmöte med medlemsföreningarna i Jönköpings Idrottsallians 

Tid: Tisdag den 6 mars 2019 kl 18:00  

Plats: IKHP-stugan  

Närvarande: Ett 25-tal personer representerande de olika medlemsföreningarna och styrelsen. 

Därutöver närvar stipendiater med ledare/föräldrar vid stipendieutdelningen i samband 

med årsmötets öppnande. 

 

§ 1 Årsmötets öppnande och stipendieutdelning 

Idrottsalliansens ordförande Erling Wulff hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Han lämnade 

över ordet till Göran Öhlund, IKHP, som hälsade välkommen till IKHP och IKHP-stugan, som 

under senare år byggts till i två olika omgångar till en total kostnad av 9,2 miljoner kronor, varav 4,5 

genom egeninsatser. Den nya anläggningen har blivit ett fint tillskott för alla medlemmar, i samband 

med tävlingar och events och för de ca 150.000 som besöker anläggningen årligen. 

  

IKHP bildades 1929 och har idag verksamhet inom fem sektioner: skidor, cykel, triathlon, orientering 

och friidrott. Störst framgångar har nåtts inom orientering och cykel, där mountainbike har en växande 

verksamhet. Numera tjänar skidbacken mer som backe för mountainbike än alpin skidåkning efter 

alltfler nyckfulla vintrar. Fin orienteringsterräng och bra spår för löpning, skidor och cykel finns i den 

omgivande terrängen under klubbens ansvar.  IKHP är en flitig tävlingsarrangör, och stod bl a värd för 

EM i mountainbike 2016 med den äran. Göran passade också på att välkomna alla att genomföra 

träningspass och nyttja anläggningens faciliteter, där även möten, konferenser och privata tillställningar 

kan genomföras i lokalerna. 

 

Erling Wulff tackade Göran för presentationen och därefter förrättade Ann Axelsson tillsammans med  

Erling stipendieutdelning ur EM, VM och OS-fonden för 2018. 

 

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 

 

§ 2 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 



§ 3 Fastställande av röstlängd för årsmötet 

17 klubbar var representerade vid årsmötet. Röstlängden fastställdes (Bilaga 1 till originalprotokollet). 

 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Tyrone Ferm utsågs till ordförande och Christina Ericsson till sekreterare för mötet. 

 

§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Mats Almlöw och Göran Öhlund utsågs till justerare tillika rösträknare för mötet. 

 

§ 6 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

Kallelse till årsmötet har sänts till samtliga medlemsföreningar via mejl tre veckor före årsmötet, och  

information och handlingar har funnits tillgängliga på idrottsalliansens hemsida i god tid före årsmötet. 

Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst. 

 

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2018 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades med godkännande till handlingarna 

(Bilaga 2 till originalprotokollet). 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse 2018 

Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för Idrottsalliansen och 

Hemmavinsten lades med godkännande till handlingarna (Bilaga 2 till originalprotokollet) 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 

lästes upp och lades med godkännande till handlingarna (Bilaga 3 till originalprotokollet). 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

§ 10 Fastställande av årsavgift  

På förslag av styrelsen beslutade årsmötet om en höjning av årsavgiften från 300 till 400 kronor. 

 

§ 11 Verksamhetsplan och budget för 2019 

 

a) Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetsplanen för 2019 presenterades. Förtydligades att en föreningsträff kommer att 

genomföras den 25 maj i samband med Riksidrottsmötet, och ett idrottsforum planeras 

genomföras under hösten 2019. Kenneth Ericsson, lyfte, för motoralliansens räkning, två 

frågor, som behöver drivas gentemot kommunen, dels avtalstiderna för kommunala arrenden 

och dels effekten av införandet av marknadsmässiga hyror. Det finns en utbredd oro över att 

avtalstiderna för arrendena successivt övergår till löpande avtal med ett års uppsägning. Det 

leder bl a till problem med långsiktigheten i investeringar, uteblivna möjligheter till bidrag 

från Allmänna Arvsfonden och andra bidragsinstanser som förutsätter flerårsavtal. Flera 

årsmötesdeltagare förstärkte bilden av den problematik som finns.  

 

Styrelsen fångade denna fråga och kommer att ta upp den vid kontakter med Kultur- och 

fritidsnämnden (kfn). Även effekterna av marknadsmässiga hyror är uppfångad, och vi har vid 

kontakter med kfn under våren efterfrågat, och blivit lovade, en uppföljning av hur införandet 

av det nya systemet har fallit ut. Även motorsportens anläggningsbehov lyftes och 



diskuterades under mötet – en fråga som finns med på idrottsalliansens prioriteringslista 

tillsammans med flera andra prioriterade anläggningar. 

 

Verksamhetsplanen godkändes (Bilaga 2 till originalprotokollet). 

 

b) Budget 2019 

Budgeten för 2019 presenterades och godkändes (bilaga 2 till originalprotokollet). 

 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

Inga förslag eller motioner förelåg. 

 

§ 13 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret  

Bengt Edh valdes till ordförande för det kommande verksamhetsåret. 

 

§ 14 Val av styrelseledamöter  

a) Fyllnadsval för en tid av ett år 

Karin Spjuth 

b) Val av styrelseledamöter för en tid av två år 

Behnaz Bahabozorgi, Björn Johansson, Dan Gustavsson och Bengt Kinell 

 

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år: Ann Axelsson, Göran Carnander, Christina Ericsson och 

Joakim Walltegen. 

 

§ 15 Val av två revisorer för en tid av ett år 

Jan-Erik Gustafsson och Dag Thulin omvaldes till revisorer för det kommande verksamhetsåret. 

 

§ 16 Val av valberedning 

Bernt Klasson, omvaldes som ordförande och Mikael Jerkinger och Christine Berglund omvaldes som 

ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

 

§ 17 Övriga frågor 

Joakim Walltegen presenterade Riksidrottsmötet som genomförs i Jönköping 20190524-26 med 

Smålandsidrotten som lokal värd. Riksidrottsmötet är Riksidrottsförbundets och SISU 

Idrottsutbildarnas högsta beslutande organ och samlar 200 delegater och ca 550 övriga deltagare. En 

rad utställare finns på plats och ambitionen från arrangörerna är att denna gång försöka öppna upp 

mötet för fler besökare och att arrangera olika mötesplatser/konferenser under dagarna. Bl a genomför 

Smålandsidrotten kommunkonferens, SDF-konferens, föreningskonferens och en mötesplats för unga 

ledare. 

 

Idrottsalliansen kommer att bjuda in till en föreningsträff lördagen den 25 maj på Scandic Elmia och 

Elmia med presentation av RIM, belysning av några heta frågor, besök på Riksidrottsmötet och 

möjlighet att delta i en föreläsning om framtidsfrågor. Inbjudan kommer att skickas ut under april 

månad. Idrottsalliansen är också med och arrangerar Idrottens dag i centrala Jönköping under 

lördagen, där 15 idrottsföreningar hittills är klara att visa upp sig. 

 

 

§ 18 Avslutning  

Tyrone Ferm tackade de närvarande för visat intresse och överlämnade klubban till idrottsalliansens 

nyvalde ordförande Bengt Edh. Bengt tackade Tyrone för ordförandeskapet under mötet. Han tackade 

också för förtroendet att leda styrelsens arbete under verksamhetsåret 2019, och tackade avgående 

styrelseledamöter för deras insatser i styrelsen. På plats fanns avgående ordföranden Erling Wulff samt 



styrelseledamoten Patric Eriksson, som också fick motta applåder från årsmötesdeltagarna. Bengt slog 

därefter klubban i bordet och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

Inbjuden gäst 

Efter årsmötet presenterade Destination Jönköpings nye vd Marcus Axelsson sig själv och Destination 

Jönköping. 

Marcus är 50 år och kommer från ett arbete på Eksjö kommun som förvaltningschef för tillväxt- och 

utvecklingssektorn.  I ungdomsåren testade han bl a motocross och ishockey med både med- och 

motgångar och under senare år har han funnit golfen som en utmanande och roande idrott. 

Marcus ser fram emot tjänsten som ny vd på Destination Jönköping, där han tillträdde för ca 14 dagar 

sedan. Destinationen har en viktig roll i arbetet med att marknadsföra Jönköping ur flera perspektiv. 

Det handlar om att få fler att besöka och återbesöka Jönköping, att stärka besöksnäringen, attrahera ny 

personal och nya invånare till kommunen och förstås att skapa mervärde för invånarna.  

Under senare år har Jönköpings kommun stärkt sin position som värd för kongresser och events, inte 

minst inom idrotten. Arbetet är långsiktigt, och prioriteringen är internationella och nationella 

arrangemang, där även ungdomsarrangemang, exempelvis Hallbybollen spelar en viktig roll. 

Destinationen ser sig som en viktig aktör och medspelare till föreningslivet inför, under och efter 

arrangemang.  

Evenemangskalender och annan nyttig information finns på jkpg.com.  

 

Vid protokollet: 

 

Christina Ericsson 

 

Justeras: 

 

Mats Almlöw     Göran Öhlund 

 

 

 

 

 

 

 


