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  Behnaz Bahabozorgi 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustavsson 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell 

  Karin Spjuth 

  Joakim Walltegen 

 

Anmält förhinder: Ann Axelsson 

   

   

Mötets öppnande § 1 

Bengt E öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes med ett tillägg: Frågor om 

verksamhetsplanering 

  

Föregående § 3 

protokoll Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

   

Ekonomi § 4  

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

  att vi nu erhållit bidraget på 25 000 kronor från Jönköpings kommun, 

  att några medlemsavgifter för inbetalning fortfarande resterar, samt 

  att en halvårsrapport kommer att upprättas efter juni månads utgång. 

  Rapporten godkändes. 

 

RIM  § 5 

  Joakim och Christina rapporterade från våra aktiviteter i samband med 

RIM i Jönköping 20190524-26 av vilken bl a framgick, 



  att vår egen mötesplats genomfördes i modifierad form 20190525 och var 

mycket uppskattad av den lilla gruppen deltagare, 

  att vår informationsfolder spreds via Destination Jönköpings monter samt 

personligen till lämpliga mottagare i pausminglet, 

  att aktiviteterna under Idrottens Dag förlöpte enligt plan, och att 

besökarantalet var gott, 

  att Smålandsidrotten fick många lovord av RIM-besökarna för ett väl 

genomfört arrangemang. Smålandsidrotten var också nöjda med de 

mötesplatser som genomfördes. Nöjda var även Destination Jönköping 

med sin medverkan under dagarna. 

  Information om de beslut som fattades under RIM finns på 

www.rf.se/RIM. 

  Rapporten godkändes. 

  

Uppföljning § 6 

av insändare Vid föregående möte beslutades om en insändare i JönköpingsPosten där 

  vi skulle efterlysa tidsplan för beslut i Arenafrågan, samt peka på 

konsekvenser av uteblivna beslut. Insändaren var införd i vecka 21. 

   Viss positiv respons har noterats i idrottskretsar, men tyvärr har inte 

insändaren besvarats från kommunledningsnivå. 

   Frågan diskuterades. Noterades bl a 

  att JP inte hakat på möjligheten att följa upp med en artikel, vilket 

däremot J-Nytt/Jönköping Nu gjort. Dessutom hade JP en artikel 

20190608 om nytt inomhusbad på Rosenlund,  

  att Christina rapporterade från samtal med Christine Berglund, där JSS 

under våren uppvaktat kommunalråden angående en omfattande 

utveckling av Rosenlundsområdet, med bad, fotbollsarena, nya skolor 

mm. Hur påverkas övriga anläggningsbeslut av att badhusfrågan nu blir 

föremål för ytterligare utredning och kanske även hela 

Elmia/Rosenlundsområdet? 

 

  Beslutades om en ny insändare i JP, direkt adresserad till ks ordf Ann-

Marie Nilsson där vi efterlyser svar på vår förra insändare. Uppdrogs åt 

Karin att upprätta ett förslag som delges styrelsen via e-post före 

publicering. Senare kan insändare alternativt debattartikel komma ifråga 

och också kontakt med andra medier t ex SR och SVT. 

   

Kultur-Fritid  § 7 

  Bengt E rapporterade att han haft kontakt med Martin Gårlin på Kultur 

och Fritid för att planera in ett nytt möte med presidiet. Vi ska bl a följa 

upp frågan om arrendekostnader/kompensation via bidrag, samt vilka 

principer som tillämpas för arrendeavtalens längd vid omförhandling. 

  Mötet blir i slutet av augusti. Det är öppet för styrelsens ledamöter att 

vara med vid mötet. 

 

 Beslutades uppdra åt Bengt E att ställa frågan om vidare hantering av 

de breda utvecklingstankarna för Elmia/Rosenlundsområdet (se § 6) på 

kultur- och fritidsnämndens möte i vecka 25. 

   

   

http://www.rf.se/RIM


Idéunderlag § 8 

sponsorer Styrelsen har sedan föregående möte haft möjlighet att ta del  av det av 

Björn upprättade idéunderlaget för EM, VM, OS-fonden/Hemmavinsten. 

  Styrelsen tackade för ett bra idéarbete. Förslaget faller dock i nuläget i 

den del som avser kopplingen mellan sponsorer och Hemmavinsten, men 

underlaget kan vara ett stöd i det fortsatta arbetet för att stärka fonden. 

 

Hemmavinsten § 9 

  Bengt K rapporterade om försäljningsläget, och konstaterade, att det 

nästan oavsett insatser för att marknadsföra lotteriet, finns en stagnation. 

  Han uttryckte förhoppningen att fler föreningar ska kunna hitta den 

modell som HC Dalen tillämpar, och även till en stärkt marknadsföring 

kopplad till ev framtida Lokal-TV sändningar.  

 

Lokal-TV § 10  

Bengt K rapporterade från årsmötet med Lokal-TV att en ny styrelse 

utsetts, där han själv accepterat att ingå, och att den nyvalde ordföranden 

kan axla sin roll först i september. Utvecklingsfrågorna kring Lokal-TV 

och idrottsalliansens/Hemmavinstens intressen får vila en tid tills arbetet 

kommer igång i den nya styrelsen.   

 

EM, VM och § 11  

OS-fonden Noterades ett tilläggsuppdrag till Ann, Björn och Dan i arbetet med att 

utforma en strategi för att stärka fondens medel för tillväxt och utdelning, 

nämligen att titta på statuterna t ex avseende övre åldersgräns och 

amatör/proffs. Frågan tas upp på nytt vid septembersammanträdet, med 

ev delrapport/delbeslut i augusti. 

 

Idrottsforum § 12 

20191022 Beslutades utse Bengt E, Behnaz och Christina att ingå i arbetsgruppen 

inför Idrottsforum, där även Joakim ingår för Smålandsidrottens räkning. 

 

Övrigt § 13 

  Behnaz väckte ett antal verksamhets- och planeringsfrågor för senare 

diskussion: årskalender för idrottsalliansen, aktivitet på sociala medier, 

idéer för att komma närmare medlemmarna. 

  Beslutades att skapa utrymme för att diskutera frågorna vid kommande 

möten, där vi fokuserar på årskalender vid augustisammanträdet. 

  

Nästa § 14 

styrelsemöte Nästa styrelsemöte genomförs tisdagen den 20 augusti.  

   

Avslutning § 15 

  Bengt E tackade för engagemanget och avslutade dagens möte med 

önskan om en trevlig sommar. 

 

  Justeras 

 

  Christina Ericsson  Bengt Edh 

  sekreterare   ordförande 


