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Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  20200116 kl 16.30-18:30 

Plats:  RF - SISU Smålands kansli 

 

Närvarande: Bengt Edh, ordförande 

  Ann Axelsson 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustafsson 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell 

  Karin Spjuth 

  Joakim Walltegen 

   

Dessutom närvar valberedningen under § 1: 

Christine Berglund, Mikael Jerkinger och Bernt Klasson 

 

   

Mötets öppnande § 1 

  Ordförande Bengt E hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte. 

Han hälsade speciellt välkommen till valberedningen som rapporterade 

om sitt arbete inför årsmötet. Av rapporten framgick bl a att Bengt E har 

avsagt sig omval, medan de ledamöter som står på omval accepterar 

omval! Diskuterades olika namnförslag inför valberedningens fortsatta 

arbete. 

 

  Bengt E tackade valberedningen för rapporten och hittills nedlagt arbete. 

 

  Joakim passade också inledningsvis på att presentera Smålandsidrottens 

nya profil. Sedan den 1 januari är Smålands Idrottsförbund och SISU 

Idrottsutbildarna Småland (tidigare samlade under det gemensamma 

namnet Smålandsidrotten) en juridisk person med namnet RF-SISU 

Småland. Samma procedur har genomförts i samtliga distrikt i landet. 

  En ny hemsida har också lanserats www.rfsisu.se/smaland. 

 

 

 

http://www.rfsisu.se/smaland


Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes. 

 

Föregående § 3 

protokoll Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

   

Ekonomi § 4  

  Göran presenterade preliminärt bokslut för Idrottsalliansen respektive 

Hemmavinsten, samt rapporterade att revision sker den 30 januari.  

  Rapporten godkändes. 

 

Kommunikations- § 5 

plan Karin och Joakim presenterade, enligt uppdrag från föregående 

styrelsesammanträde, ett underlag till kommunikationsplan, samt en 

aktivitetsplan för kommunikationen 2020. 

  Förslaget innebär bl a att vi vässar arbetet i de kanaler vi redan idag 

arbetar med, och att kommunikation blir en stående punkt på 

dagordningen vid styrelsemötena. Formellt kommer Joakim och Karin att 

ha ansvar för att kommunikationsarbetet flyter.  

 

  Förslaget diskuterades, och efter någon smärre justering, beslutade 

styrelsen,  

  dels godkänna förslaget till kommunikationsplan (bilaga 1 till 

originalprotokollet), och 

  dels arbeta utifrån föreslagen aktivitetsplan för 2020.  

 

Verksamhets- och § 6 

planeringsfrågor Årsmötet 2020 

  Årsmötet genomförs enligt tidigare beslut 20200317 kl 18:00. 

Rapporterade Bengt E att Martin Gårlin från Kultur och Fritid är klar för 

medverkan.  Även Linda Helte från Tekniska Kontoret ska kontaktas för 

medverkan. 

 

  Beslutades dels 

  att genomföra årsmötet på RF-SISU Smålands kansli  

  uppdra åt Bengt E att tillfråga Tyrone Ferm om ordförandeskap vid 

årsmötet,  

uppdra åt Christina att göra föreslagna ändringar, samt samla in 

resterande underlag, till verksamhetsberättelsen inför nästa styrelsemöte,  

  uppdra åt Göran att göra föreslagna ändringar i verksamhetsplanen inför 

nästa styrelsemöte, och åt Joakim att undersöka om det i 

dokumentationen från Idrottsforum finns förslag som påverkar 

verksamhetsplanen, samt 

  uppdra åt Karin och Joakim, att i samspel med Ann, och enligt förda 

diskussioner, förbereda en annorlunda presentation av stipendiaterna 

inför, under och efter årsmötet. 

  

  Vid nästa sammanträde fattas beslut om samtliga underlag som ska 

föreläggas årsmötet. 

 



Kultur-Fritid  § 7 

   

  Arrendefrågan 

  Noterades att vi fått ta del av Mona Forsbergs svar på Vänsterpartiets 

interpellation angående arrendefrågan. Av svaret framgår att Tekniska 

Kontoret (TK) ska arbeta med en översyn av grundprinciperna och 

riktlinjerna för arrendeavtal, vad gäller ansvar, åtagande, avtalslängd 

m.m. under 2020. Samspel och dialog med idrottsalliansen och Kultur- 

och fritidsförvaltningen (KoF) har startats och kommer att fortsätta under 

arbetets gång. 

 

  Möte med Kultur och Fritid 

  Ett möte med företrädare för KoF hade inplanerats i januari, men har 

förslagits flyttas till senare delen av februari för att slå fast vilka frågor vi 

vill ha belysta. Frågan diskuterades. Vi noterade att även Tekniska 

Kontoret bör inbjudas till mötet. 

  Beslutades dels  

  att föreslå att det fortsatta arbetet med tomträtter och arrenden, aktuell 

status och tidsplan för beslutade anläggningar, investeringsbidrag, och ev 

prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2020 sätts på 

dagordningen. Vi är också intresserade av hur föreningslivets 

intressen/delaktighet rent praktiskt kan tillgodoses vid byggandet av nya 

anläggningar/arenor, inte minst i nya bostadsområden, 

  att uppdra åt Bengt E att kontakta Martin Gårlin betr tidpunkt för mötet 

och innehåll enligt ovan. 

 

Skrivelse från § 8 

A6 Golfklubb A6 Golfklubb har i skrivelse önskat att Idrottsalliansen ställer sig bakom 

en skrivelse till kommunen angående utvecklingstankar för A6 Golfklubb 

och fritids- och rekreationsområden i anslutning till A6. Styrelsen har 

underhand konstaterat att vi i detta skede inte kan stå med som 

avsändare, och legitimera utvecklingstankarna. Bengt E har gett klubben 

detta besked. Om A6 GK vill gå vidare med sitt utvecklingsarbete är det 

viktigt att de själva tar kontakt med övriga intressenter, och där kan även 

idrottsalliansen medverka i dialogen inför det fortsatta arbetet. 

  Beslutades att inbjuda Pär Ljunggren, A6 Golfklubb, för presentation av 

klubbens idéer vid vårt nästa styrelsemöte. Uppdrogs åt Bengt E att 

kontakta Pär. 

 

EM, VM och § 9 

OS-fonden Av totalt 15 (?) ansökningar som inkommit till EM, VM och OS-fonden 

ansågs 10 falla inom ramen för kriterierna. 

 

  Beslutade styrelsen dels 

  att utse 10 stipendiater enligt bilaga 2 till originalprotokollet, 

  att stipendiesumman uppgår till 3000 kronor vardera 

  att uppdra åt Ann att i vanlig ordning kontakta berörda föreningar 

angående praktiska detaljer, och 

  att uppläggningen och inramningen av utdelningen sker i samspel med 

Karin och Joakim enligt beslut under §6, 



  att uppdra åt Björn att upprätta ett förslag till ansökningsformulär som 

ska underlätta ansökningsförfarandet i framtiden 

   

Hemmavinsten § 10 

  Mikael rapporterade att beslutet om förnyat lotteritillstånd ännu ej 

erhållits, vilket vi konstaterade var märkligt. 

  Beslutades uppdra åt Mikael J och Bengt E att snarast tillskriva 

Spelinspektionen och efterlysa beslut. 

   

Lokal-TV § 11  

Bengt K rapporterade att nästa möte med Lokal-TV föreningens styrelse 

sker 20200123, och att utvecklingsarbetet sakta flyttas framåt. 

Rapporten godkändes. 

 

Nästa § 12 

styrelsemöte Nästa styrelsemöte genomförs 20200219 k 16:30 på RF-SISU Smålands 

kansli. 

 

Avslutning § 13 

  Bengt E tackade för engagemanget och avslutade dagens möte.  

 

  Justeras 

 

  Christina Ericsson  Bengt Edh 

  sekreterare   ordförande 


