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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  20190515 kl 16.30-18:00 

Plats:  Smålandsidrotten 

 

Närvarande: Bengt Edh, ordförande 

  Ann Axelsson 

  Behnaz Bahabozorgi 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustavsson 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell 

  Karin Spjuth 

  Joakim Walltegen 

   

   

Mötets öppnande § 1 

Bengt E öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

Dagordning § 2 

  Dagordningen godkändes. 

  

Föregående § 3 

protokoll Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

 

Konstituering §4 

  Beslutades om konstituering för resterande uppdrag enligt följande:  

  Pressklipp           Dan Gustavsson 

   

Ekonomi § 5  

  Göran gav en lägesrapport över ekonomin av vilken bl a framgick, 

  att faktura på 15 000 kronor för nytt lotteritillstånd fram t o m 20200430 

har erhållits, vilket regleras av Hemmavinsten,  

  att några medlemsavgifter för inbetalning resterar, samtidigt som tre 

nya/nygamla klubbar sökt inträde: Huskvarna Karateklubb, Jönköpings 

Atletklubb och Jönköpings Klätterklubb. Det innebär att vi nu har 101 

medlemsföreningar 

  Rapporten godkändes. 



RIM  § 6 

  Joakim och Christina rapporterade från förberedelserna inför RIM i 

Jönköping 20190524-26 av vilken bl a framgick, 

  att inbjudan till vår egen mötesplats 20190525 på Scandic Elmia och 

Elmia, tyvärr endast samlat en handfull deltagare. Underhand har därför 

beslutats att genomföra arrangemanget i modifierad form med 

information och guidning för den lilla gruppen under ledning av 

Christina, 

  att Destination Jönköpings möjligheter att erbjuda oss plats i montern, 

motsvarande våra förväntningar, hittills ej lösts. Tidigare presenterat 

informationsmaterial är klart, och vår ambitionsnivå över personlig 

närvaro har tydliggjorts. Noterades att om vi inte får önskad exponering 

enligt ovan, så återstår andra alternativ som sannolikt går att lösa med lite 

flexibilitet. 

  Uppdrogs åt Joakim att ta kontakt med Ante Jankovic på Destination 

Jönköping så att vi med säkerhet vet vad vi har att förhålla oss till. 

Arbetsgruppen löser sedan frågan på bästa möjliga sätt.  

   

Uppföljning av § 7 

verksamhetsplan Diskuterades aktivering och uppföljning av verksamhetsplanen 2019, 

inklusive de förväntningar som uttrycktes vid årsmötet 2019, vilket   

redovisats i protokoll från föregående möte. Diskuterades även vilka 

eventuella nya ställningstaganden som behöver göras kring 

föreningslivets förutsättningar i kommunen, vår positionering i bl a 

anläggnings- och bidragsfrågor, och möjligheten att torgföra åsikterna. 

    

  Beslutades  

  uppdra åt Bengt E att kontakta Martin Gårlin på Kultur och Fritid 

angående uppföljning av arrendekostnader/kompensation via bidrag, 

samt vilka principer som tillämpas för arrendeavtalens längd vid 

omförhandling, 

  uppdra åt Karin Spjuth att, som ett första steg, upprätta ett förslag till 

insändare avseende tidsplan för beslut om ny fotbollsarena, där det nu i 

flera månaders tid varit helt tyst. Förslaget delges styrelsen via epost för 

godkännande före publicering, 

  uppdra åt respektive styrelseledamot att ta tillfället i akt att lyfta frågor i 

sammanhang där vi spontant stöter på olika beslutsfattare – i nuläget 

gäller det framförallt arenafrågan, 

  att vid höstens Idrottsforum väcka viktiga frågor för föreningslivet, som 

genom samtal och samsyn kan bli en plattform för idrottsalliansens 

fortsatta arbete. 

 

Hemmavinsten § 8 

  Bengt K rapporterade att försäljningen minskat något, vilket till viss del 

kan förklaras med säsongsvariationer. Göran C rapporterade att en 

förenings provision t v innehålles p g a att man ej erlagt medlemsavgift. 

Olika insatser för att på längre sikt öka försäljningen lyftes, bl a ökad 

exponering via ev framtida Lokal-TV-sändningar och sponsorsamarbete. 

Björn har lanserat en idé, som får analyseras ytterligare i arbetsgruppen 



  för OS, VM och EM-fonden samt med ansvariga för Hemmavinsten. 

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

  Rapporten godkändes. 

  Uppdrogs åt Björn att skicka idéunderlaget till övriga i styrelsen.  

 

Lokal-TV § 9  

Bengt K har sedan i höstas haft styrelsens uppdrag att undersöka 

förutsättningarna för, och utveckla idén om, ett idrottsprogram i Lokal-

TV. Han gav en lägesrapport efter sammanträffande med Karin S, 

representanter för Kultur och Fritid och Destination Jönköping. Karin 

rapporterade att preliminär kostnad per sändning uppgår till ca 50 000 

kronor. Slutsatsen är att vi även här behöver samarbetspartners och 

sponsorstöd. Noterades även att flera andra intressenter finns för lokala 

TV-sändningar. Den mest akuta frågan just nu är dock hotet om 

nedläggning av Lokal-TV, vilket kan bli ett faktum om inte styrelsen kan 

bemannas vid kommande årsmöte som genomförs 20190523.  

Rapporten godkändes och nu avvaktar vi först Lokal-TV:s årsmöte innan 

idéarbetet fortsätter. 

Uppdrogs åt Bengt K att representera vid årsmötet. 

 

EM, VM och § 10  

OS-fonden Noterades att Ann, Björn och Dan har uppdraget att utforma en strategi 

för att stärka fondens medel för tillväxt och utdelning. Den idé som 

presenterades ovan, under Hemmavinsten, är ett led i detta arbete. 

 

Övrigt § 11 

  Joakim tog upp frågan om planering av höstens Idrottsforum som vi 

planerar arrangera tillsammans med Smålandsidrotten och Kultur och 

Fritid Jönköping.  

  Beslutades arbeta för att arrangemanget kan genomföras 20191022. En 

arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med upplägget. Denna 

fråga bordlades till nästa sammanträde. 

 

Kommande § 12 

styrelsemöten Nästa styrelsemöte genomförs måndagen den 10 juni. Planerades 

dessutom in ytterligare möten i höst, nämligen kl 16:30 – 18:00 

  20190820 (tisdag) 

  20190926 (torsdag) 

  20191030 (onsdag) 

 

Avslutning § 14 

  Bengt E tackade för engagemanget vid dagens möte och avslutade 

detsamma. 

 

   

  Justeras 

 

  Christina Ericsson  Bengt Edh 

  Sekreterare   ordförande 


