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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  20191126 kl 16.30-18:00 

Plats:  Mediaspjuth, Brunnsgatan 7 

 

Närvarande: Bengt Edh, ordförande, deltog från § 5 

  Ann Axelsson 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustavsson 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell 

  Karin Spjuth 

  Joakim Walltegen 

  Mikael Jerkinger, adj 

 

Anmält förhinder: Behnaz Bahabozorgi, som lämnat styrelsen pga flytt 

 

   

Mötets öppnande § 1 

och dagordning Vice ordförande Bengt K hälsade alla välkomna och öppnade mötet, då 

Bengt E blivit försenad.  

 

Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes. 

  

Föregående § 3 

protokoll Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

   

Ekonomi § 4  

  Göran gav en lägesrapport över ekonomin, där det preliminära utfallet 

inför årsskiftet innebär att ca 50 000 kommer att kunna avsättas till EM-, 

VM- och OS-fonden (ref till beslut vid föregående sammanträde). 

 

  Han rapporterade även att provisionen till föreningarna från 

Hemmavinsten kommer att bli något lägre i år i jämförelse med 2018. 

  Rapporten godkändes. 

 



Kultur-Fritid  § 5 

  Kultur och Fritid/Tekniska Kontoret/Jönköpings kommun 

 

  Våra insatser när det gäller frågan om avtal för arrenden och tomträtter 

har hittills inneburit att frågan har lyfts på bred front bland politiker och 

tjänstemän på såväl nämndnivå som kommunledningsnivå. Frågan har 

också fått nytt liv hos de föreningar som berörs av frågan. 

 

  Bengt E rapporterade dels  

  att Tekniska Kontoret kommer att kalla oss till nytt möte i januari för 

uppföljning av de åtgärder som vi beslutade om vid mötet med TK 

20191010, 

  att Kultur och Fritidsnämnden kommer att behandla frågan vid sitt möte 

20191212. 

  Christina rapporterade  

  att Vänsterpartiet, delvis som effekt av Idrottsforum, har skrivit en 

interpellation till nästa möte med kommunfullmäktige angående avtal för 

arrenden och tomträtter. Partiet har dessutom skrivit två motioner, dels 

angående stödinsatser för föreningar som driver egna anläggningar, dels 

angående samverkan med föreningsliv och idrottsrörelse vid planering av 

nya bostadsområden. 

  Rapporterna godkändes. Noterades att det blir intressant att följa 

processen framöver. 

    

Kommunikation § 6 

  Fokus på kommunikationsfrågor 

  Vid ett flertal tillfällen har kommunikationsfrågor lyfts under tidigare 

sammanträden, och vi noterade att vi under året bl a blivit mer aktiva när 

det gäller insändare i media.  Frågan har satts på dagens dagordning som 

fokusfråga. Vad är vårt uppdrag (enligt stadgarna)? Vilka är våra 

målgrupper? Hur ska vi synas, vilka är våra kanaler? Hur kan vi bli mer 

aktiva för att visa vad idrottsalliansen är, var idrottsalliansen står i olika 

frågor, och hur kan vi på ett bättre sätt använda t ex hemsida, facebook 

och media i vår kommunikation med medlemmarna och vårt omgivande 

samhälle. 

 

  Frågan diskuterades.  

  Uppdrogs åt Karin och Joakim att utifrån förda diskussioner upprätta ett 

underlag till kommunikationsplan inför sammanträdet 20200116. 

 

Verksamhets-/ § 7 

Planeringsfrågor Årskalender 

  Efter en kortare diskussion konstaterades att styrelsen inte ansåg sig 

behöva en särskild årskalender för styrelsens arbete. Den lades därför till 

handlingarna. 

  

  Mötesplanering 

  Styrelsemöten genomförs 20200116, 20200219, samt konstituerande 

styrelsemöte 20200317 efter årsmötet. 

 



  Årsmötet 2020 

  Årsmötet genomförs 20200317 kl 18:00. 

 

  Beslutades dels 

   uppdra åt Joakim att undersöka om vi kan genomföra mötet på nya 

Idrottshuset, med Smålandsidrotten som reservplats, 

  uppdra åt Bengt E att undersöka om Linda Helte från Tekniska 

Kontoret, samt Martin Gårlin från Kultur och Fritid kan medverka, 

  uppdra åt Christina att upprätta ett utkast till verksamhetsberättelse inför 

nästa styrelsemöte, samt dels 

  uppdra åt Göran att upprätta ekonomisk berättelse samt förslag till 

verksamhetsplan som ska vara klart senast inför styrelsens 

februarisammanträde. 

 

EM, VM och § 8 

OS-fonden Ann rapporterade att inga ansökningar hittills inkommit. Diskuterades 

hur vi på olika sätt kan sprida mer information om stipendierna. 

 

  Beslutades dels  

  att fastställa 20200115 som ansökningsdatum för årets ansökningar. 

  uppdra åt Karin att, i samråd med Ann, upprätta ett pressmeddelande om 

stipendierna, som dessutom utgör underlag för information i vårt eget 

nyhetsbrev (med God Jul-hälsning) i december, 

  uppdra åt Joakim att kontakta KoF för att försöka få med texten i KoF:s 

Nyhetsbrev till föreningarna i december. 

 

Hemmavinsten § 9 

  Mikael rapporterade 

  att beslutet om förnyat lotteritillstånd ännu ej erhållits,  

  att försäljningen ligger på en stabil nivå, med små variationer under året. 

  Rapporten godkändes. 

   

Lokal-TV § 10  

Bengt K rapporterade att den nya tekniken nu ska vara klar, vilket 

innebär att framtidstankar för sändningar snart kan gå in i en ny fas. 

Nästa styrelsemöte med Lokal-TV-föreningen genomförs 20191127. 

Rapporten godkändes. 

 

Övrig fråga:  § 11 

Bilbingo Ann rapporterade att de fyra föreningar som bedrivit Bilbingo på 

Jordbrovallen fått sitt tillstånd uppsagt av kommunen pga av att marken 

ska iordningställas (prel till konstgräsplan).  

 

  Ann har fått frågan om idrottsalliansen kan hjälpa till att hitta ny 

kostnadseffektiv plats för Bilbingo. De berörda föreningarna är IK Tord, 

Hovslätts IK, Mariebo IK och Barnarps IF. Frågeställaren har uppmanats 

att inkomma med en skrivelse om de önskar alliansens hjälp. 

  Rapporten godkändes. 

 

 



Nästa § 12 

styrelsemöte Nästa styrelsemöte genomförs 20200116 k 16:30 på Smålandsidrotten. 

 

Avslutning § 13 

  Bengt K tackade för engagemanget och avslutade dagens möte. Karin, 

som dagens värd, bjöd avslutningsvis på en darttävling innan kvällen 

avrundades med julbord, där ordföranden Bengt E passade på att tacka 

styrelsen för ett gott arbete under 2019. 

 

  Justeras 

 

  Christina Ericsson  Bengt Kinell 

  sekreterare   vice ordförande 


