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Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  20190820 kl 16.30-18:00 

Plats:  Smålandsidrotten 

 

Närvarande: Bengt Edh, ordförande 

  Behnaz Bahabozorgi 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustavsson 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell 

  Karin Spjuth 

  Joakim Walltegen 

 

Anmält förhinder: Ann Axelsson 

   

   

Mötets öppnande § 1 

och dagordning Bengt E öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen 

godkändes med ändrad ordningsföljd då frågor kring ansökan om nytt 

lotteritillstånd lyftes fram. 

 

Hemmavinsten § 2 

Ansökan till Beslutades ansökan om lotteritillstånd för ”Hemmavinsten” som ett 

Spelinspektionen spel för allmännyttiga ändamål hos Spelinspektionen. 

 

Fullmakt § 3 

för representant Beslutades att 530214-6393 Göran Carnander är föreningens 

  representant. 

 

Fullmakt  § 4 

för kontaktperson Beslutades att 691013-2479 Mikael Jerkinger är föreningens 

  kontaktperson. 

 

Styrelse § 5  

ansöknings- Vid ansökningstidpunkt består styrelsen av: 

tidpunkt Ordförande Bengt Edh 

  Sekreterare  Christina Ericsson 



  Kassör Göran Carnander 

  Ledamöter Karin Spjuth, Dan Gustafsson, Joakim Walltegen, Ann 

Axelsson, Björn Johansson, Bengt Kinell, Behnaz 

Bahabozorgi 

 

  Anställd för Hemmavinsten: Mikael Jerkinger (adj) 

 

Justering § 6 

  Beslutades att § 2 – 6 justerades omedelbart.  

 

Frågor kopplat § 7 

till ansökan Innan vi gick till beslut enligt ovan, § 2 – 6, presenterade Göran, Bengt K 

om lotteritillstånd  och Bengt E hela händelseförloppet, och underhand noterade frågetecken 

från styrelsen kunde kommenteras och rätas ut. I mitten av juni gav 

kommunen besked att man enligt nya Lotterilagen inte har befogenhet att 

fatta beslut om lotteritillstånd med så stor omslutning som 

Hemmavinsten har. Tidigare beviljat tillstånd drogs tillbaka med 

hänvisning att söka nytt tillstånd hos Spelinspektionen. Lotteriansvariga 

tog nödvändiga kontakter med Spelinspektion för dispens under tiden 

ansökan förbereddes. Bengt E kontaktade förvaltningschefen på KoF 

angående kompensation för merkostnader. Förvaltningschefen lovade 

kompensation för merkostnader för ansökan och första årets 

lotteritillstånd vilket motsvarar 60.000 respektive 20.000 kronor. Detta 

med hänvisning till begånget förvaltningsfel. 

  Noterades dessutom att årskostnaden för lotteritillstånd år två och framåt 

i nuläget ligger på 30.000 kronor, vilket bekostas av Hemmavinsten. 

Idrottsalliansen drabbas inte av merkostnader. 

  Beslutade styrelsen uppdra åt Göran att fakturera kommunen enligt ovan 

i två steg: först efter att ansökan insänts under vecka 35, samt efter att 

lotteritillstånd beviljats. 

   

Föregående § 8 

protokoll Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

   

Ekonomi § 9 

  Göran presenterade den ekonomiska halvårsrapporten som tidigare 

utsänts. Rapporten godkändes. 

 

  Han redovisade också att några medlemsavgifter fortfarande resterar, och 

att kontaktförsök pågår. 

  Beslutades i enlighet med stadgarna om uteslutning av GF Framåt, som 

efter upprepade påminnelser ej betalat sin medlemsavgift. Noterades att 

föreningen sannolikt har lagt ner sin verksamhet. 

  

Uppföljning § 10 

av insändare Vid föregående möte beslutades om ytterligare en insändare i 

JönköpingsPosten där vi skulle efterlysa svar på vår första insändare. 

Insändaren var införd i början av juli och följdes bl a upp av en artikel i 

JP, där ks-ordf Ann-Marie Nilsson intervjuades, och ett inslag i SVT där 

Bengt E intervjuades. En rad andra insändare i Arenafrågan har noterats 



  under sommaren och har bidragit till att hålla frågan levande. Vi har inte 

erhållit formellt svar, men känner oss ändå nöjda med vårt agerande så 

här långt. 

 

Kultur-Fritid  § 11 

  Rapport från möte med Kultur och Fritid 

  En skriftlig rapport från mötet med företrädare för Kultur- och Fritid 

20190816 kommenterades och lades som bilaga till originalprotokollet 

(Bilaga 1).  

  Beslutade styrelsen, med utgångspunkt från rapporten, dels 

  att uppdra åt Christina att tillskriva Tekniska Kontoret angående 

nuvarande strategi kring arrendeavtal och de effekter det får för 

föreningslivet. Ett möte med företrädare för förvaltningen bör också 

efterfrågas, 

  att uppdra åt Karin att upprätta ett förslag till insändare angående ny 

friidrottsarena, att införas i JP, inför kommunfullmäktiges beslut i början 

av oktober. 

 

  Utveckling av Rosenlundsområdet 

Bengt E kommenterade aktuell status när det gäller de breda 

utvecklingstankarna för Elmia/Rosenlundsområdet. En konsult har 

anlitats för att ”utreda” möjligheterna där. Vi känner viss oro för att 

beslut i frågan om en ny fotbollsarena ytterligare fördröjs. 

   

   

EM, VM och § 12 

OS-fonden Rapport från arbetsgruppen bordläggs till nästa sammanträde. 

 

Verksamhets-/ § 13 

Planeringsfrågor Årskalender 

  Behnaz förtydligade den fråga hon väckt vid föregående sammanträde 

om behovet av en årskalender, i första hand internt för styrelsen, för att 

underlätta styrelsearbetet under året. Hon har också påbörjat arbetet med 

att fylla en kalender för hösten 2019 och 2020. 

  Uppdrogs åt Behnaz att inför nästa sammanträde fylla på kalendern, så 

får vi därefter hjälpas åt att lyfta in relevanta aktiviteter. 

 

  Fokusfrågor vid styrelsemöten 

  Frågan bordlades till nästa sammanträde. 

 

Hemmavinsten § 14 

  Bengt K rapporterade att det egentligen inte finns något nytt att 

rapportera. Däremot lyfte han frågan om breddning av lotteriet genom att 

exempelvis möjliggöra för föreningar i Habo, Mullsjö och kanske 

Vaggeryd att bli medlemmar i Idrottsalliansen med möjlighet att sälja 

Hemmavinsten. 

  Styrelsen konstaterade att vi gärna ser en utveckling av Hemmavinsten 

till fler föreningar, men att det inte är görligt inom ramen för Jönköpings 

Idrottsallians att ta in medlemmar från andra kommuner med nuvarande 



ändamål och organisationsform. Om sådana planer ska realiseras behöver 

organisationsfrågan noga utredas. 

  Beslutades uppdra åt Bengt K och Göran C att tillsammans med Mikael 

J titta på alternativ för framtiden.  

  

Lokal-TV § 15  

Bengt K rapporterade att den nya styrelsen för Lokal-TV kommer att ha 

sitt första möte 20190826. Rapport kommer vid nästa styrelsemöte. 

 

Idrottsforum § 16 

20191022 Joakim rapporterade från arbetsgruppens första planeringsmöte inför 

höstens Idrottsforum av vilken bl a framgick att 

• Idrottsforum genomförs 20191022 kl 18:00 – 21:00, prel på 

Kungsporten 

• upplägget i stort kommer att likna Idrottsforumet våren 2018 med 

dialogen i centrum  

• Huvudpunkter blir: ambitioner i och utvecklingstankar kring 

Jönköpings Idrottspolitiska program, samt uppföljning av slutsatser 

och medskick från förra Idrottsforum 

• Motto: Tillsammans gör vi idrotten i Jönköping starkare 

• Inbjudan kommer att utsändas under vecka 35 

• Arbetsgruppen har planerat in ytterligare tre möten för att förbereda 

innehåll och arbetsformer 

Rapporten godkändes. 

 

Övrigt § 17 

  Noterades att vi erhållit två inbjudningar: 

• inbjudan till mötesplats med Forum Civilsamhälle 20191017. Vi 

avstår deltagande. 

• Jönköpings Simsällskap har bjudit in till 190-årsjubileum 

20191019. Beslutades utse Bengt E att representera Idrottsalliansen, 

och samtidigt uppdra åt Bengt att kontakta Erling Wullf angående 

principer för uppvaktningar.  

  

Nästa § 18 

styrelsemöte Nästa styrelsemöte genomförs 20190926. 

   

Avslutning § 15 

  Bengt E tackade för engagemanget och avslutade dagens möte. 

 

  Justeras 

 

  Christina Ericsson  Bengt Edh 

  sekreterare   ordförande 


