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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  20190409 kl 16.30-18:30 

Plats:  Smålandsidrotten 

 

Närvarande: Bengt Edh, ordförande 

  Ann Axelsson 

  Behnaz Bahabozorgi 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustavsson 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell 

 

Anmält förhinder: Karin Spjuth 

  Joakim Walltegen 

   

   

Mötets öppnande § 1 

Bengt E öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Därefter genomfördes 

en kort presentationsrunda av nya och etablerade ledamöter. 

 

Dagordning § 2 

  Dagordningen godkändes. 

  

Föregående 

Protokoll § 3 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Noterades att även årsmötesprotokollet är klart och finns tillgängligt på 

hemsidan. 

 

Konstituering §4 

  Styrelsen konstituerade sig enligt följande:  

  Ordförande        Bengt Edh, vald av årsmötet 

  Vice ordförande Bengt Kinell 

  Sekreterare        Christina Ericsson 

  Kassör        Göran Carnander 

 

  Övriga ansvarsområden: 



  Pressklipp            bordläggs till nästa möte 

  Kommunikation Joakim Walltegen 

  EM, VM, OS-fond Ann Axelsson 

    Dan Gustavsson 

    Björn Johansson 

  Lokal-TV  Bengt Kinell 

  Hemmavinsten Bengt Kinell 

  Noterades att ordförande, sekreterare och kassör verkar som presidium 

och kan vid behov agera i akuta frågor mellan styrelsemötena. 

 

Ekonomi § 5  

  Göran presenterade en ekonomisk rapport per 20190331, samt rapport 

över hittills inbetalda medlemsavgifter. 

  Rapporten godkändes. 

  Beslutade styrelsen, på förslag av Göran, att nuvarande postboxkostnad 

fördelas på de tre intressenterna, och att vi arbetar för att på sikt avveckla 

nuvarande postboxlösning. Öppningar finns. 

   

RIM  § 6 

  Christina rapporterade från förberedelserna för Riksidrottsmötet (RIM) i 

Jönköping 20190524 – 26 tillsammans med en kort beskrivning av vad 

Riksidrottsmötet är. 

  Idrottsalliansens styrelse har tidigare beslutat att dels genomföra en egen 

mötesplats för föreningar lördagen den 25 maj, och dels medverka i 

Jönköpings kommun/Destination Jönköpings monter. Ett antal lokala 

föreningar medverkar också i Idrottens dag som genomförs den 25 maj. 

 

Mötesplats för föreningar 

Idrottsalliansens arbetsgrupp: Joakim, Erling och Christina har 

presenterat stomprogram för mötesplatsen, arbetat med medverkanden, 

plats, förtäring, finansiering, samt upprättat underlag till inbjudan. 

Stomprogrammet ser ut enligt nedan: 

 

  09:30 – 10:00    Mingel och fika 

            10:00             Information om idrottsalliansen (Bengt Edh, ordf) 

                 Introduktion till RIM (Rickard Strandberg, distrikts- 

       idrottschef Smålandsidrotten) 

         ” Heta frågor” lok.stöd och anslutningsformer  

         (medverkan från RF ej klar) 

            11:00       Besök på RIM 

 12:00      Lunch  

 13:00 - 15:00    Föreläsning med Troed Troedsson med prel sluttid 15:00 

     

  Föreläsningen med Troed ingår som en del i andra konferenser och vi 

      erbjuds deltaga. Ett alternativ är att fortsatt följa förhandlingarna vid RIM 

      under eftermiddagen. 

 

 Efter att förslagen diskuterats beslutade styrelsen, 

 att genomföra mötesplatsen enligt föreslaget stomprogram, 

 att  inbjudan ”kläs på” med bl a en tydligare beskrivning av vem Troed  



  Troedsson är, och hans ämne.  

 att  inbjudan utsänds enligt presenterat förslag med anmälan till  

       Joakim Walltegen senast den 17 maj, Föreningarna får anmäla max 3 

personer. I mån av plats kan ytterligare deltagare beredas plats, 

 att arrangemanget även marknadsförs via hemsida och sociala medier, 

 att godkänna förslaget till finansiering, som bl a innebär att vi står fast 

vid erbjudande om lunch till självkostnadspris, 

 att undersöka möjligheten att beställa lunch via Elmia, på plats på Elmia, 

för att undvika flertalet promenader fram och tillbaka till Scandic i ett 

”tight” tidsprogram. Om det inte är genomförbart tar vi hela ”paketet” 

på Scandic, 

 att uppdra åt Joakim och Christina att sätta de sista pusselbitarna på plats 

            inför utsändandet av inbjudan. 

 

 Medverkan i monter 

 Christina rapporterade att vi, på vår förfrågan, kostnadsfritt erbjudits  

      möjlighet att medverka i Jönköpings kommuns monter med roll-up och  

      informationsblad om idrottsalliansen, och med fysisk närvaro av  

      alliansens företrädare i mån av tid. 

 Joakim har upprättat förslag till rollup och informationsfolder, vilket  

 gillades av styrelsen. 

 Beslutades uppdra åt Joakim att arbeta vidare med underlagen enligt  

 förda diskussioner, vilka förmedlas av Christina. Styrelsen kontaktas  

 via e-post om möjlighet till medverkan vid mötesplatsen resp i montern. 

 Noterades vid sittande bord att Ann, Björn och Göran ej kan medverka. 

       

Kultur och fritid § 7 

 Möte med presidiet 

 Bengt E och Christina rapporterade från möte med Kultur- och 

fritidsnämndens presidium 20190226, där även Erling Wulff 

medverkade. 

 Vi utgick från det underlag som tidigare upprättats med utgångspunkt 

från Idrottsforum våren 2018 (bilaga 1 till protokollet).  

 Vi tryckte särskilt på frågan om uppräkning av föreningsbidragen, 

prioriteringar avseende anläggningar, samt efterfrågade en uppföljning av 

effekterna av införandet av marknadsanpassade hyror. 

 Rapporten godkändes. 

 

 Övrigt 

 Noterades att vi bör följa upp frågan från årsmötet beträffande oron över 

avtalstider för arrenden. Noterades dessutom att kultur- och 

fritidsnämnden innevarande vecka avser fatta beslut om ny 

investeringsplan, med flera positiva inslag. Dock nämns ingenting om 

arenafrågan för fotbollen.  

   

Hemmavinsten § 8 

  Bengt K presenterade konceptet Hemmavinsten, samt gav en 

lägesrapport. Av rapporten framgick bl a att försäljningen minskat något 

sedan avstämningen vid förra mötet, men att arbetet med att öka 

försäljningen pågår.  



  Rapporten godkändes. 

  

Skrivelser § 9 

  Göran rapporterade beträffande inkommande och utgående skrivelser.  

  Rapporterades också att Göran, Mikael och Joakim har tillgång till och 

kan arbeta med idrottsalliansens mailkonto, bl a vid utsändningar till 

föreningarna. 

  Rapporten godkändes. 

 

Lokal-TV § 10  

Bengt K rapporterade beträffande Lokal-TV:s status när det gäller 

införandet av digitala sändningar, vilket är en första förutsättning för att 

dra upp tempot för idrottens eventuella framtida sändningar. 

Rapporten godkändes. 

 

EM, VM och § 11  

OS-fonden Ann kommenterade arbetet med EM, VM och OS-fonden. 

  Arbetet med att identifiera kommande sökanden, uppmärksamma 

möjligheten inför årets ansökningar mm kan ske löpande. 

  Noterades även de utvecklingstankar om förstärkning av fondens medel 

som lanserades under förra verksamhetsåret. Dan och Björn ingår nu i 

ansvarsområdet och kan vara delaktiga i utformandet av en strategi för att 

stärka fondens medel för tillväxt och utdelning. 

 

Övrigt § 12 

  Björn tog upp frågan om eventuellt intresse från idrottsalliansens sida att 

ta del av de möjligheter som finns till stöd för verksamhet för personer 

med funktionsvariationer. Björn, och Huskvarna KK, planerar att starta 

prova på verksamhet för ryggmärgsskadade och har i detta sammanhang 

träffat Anne Sundberg, samordnare på Kultur- och Fritidsförvaltningen.  

  Noterades att idrottsalliansen har intresse av information och att Anne 

kan inbjudas till ett styrelsemöte efter sommaren. Kanske även 

medverkan vid t ex kommande Idrottsforum kan bli aktuell. 

Kommande 

Styrelsemöten § 13 

  Nästa styrelsemöte genomförs onsdagen den 15 maj, vilket redan har 

föreslagits av Bengt E via mail. Planerades dessutom in ytterligare ett 

möte före sommaren, nämligen måndagen den 10 juni. 

 

Avslutning § 14 

  Bengt E tackade för engagemanget vid dagens möte och avslutade 

detsamma. 

   

 

  Justeras 

 

 

  Christina Ericsson  Bengt Edh 

  Sekreterare   ordförande 


