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Mötets öppnande § 1 

  Ordförande Bengt E hälsade alla välkomna. Han hälsade speciellt 

välkommen till Per Simonsson, A6 Golfklubb, som inbjudits att 

presentera klubbens utvecklingstankar för A6 Golfklubb och fritids- och 

rekreationsområden i anslutning till A6.  

 

  Noterades att föreningen har haft en rad förberedande kontakter med 

näringsliv, banker och kommunen. A6 GK har i ett flertal insändare 

beskrivit utvecklingstankarna och ett 15-tal föreningar och företag har 

ställt sig bakom en av insändarna, som både handlar om arrendeavtalet 

och utvecklingstankarna. Klubben har fått besked om att arrendeavtalet, 

som går ut 20231231, kan förlängas med tio år. 2015 var 

arrendekostnaden 1 900 kronor, den höjdes därefter till 320 000 kronor 

och kommer nu att höjas till 450 000. Detta för en mark som kommunen 

konstaterat är oanvändbar för bostadsbebyggelse pga av 

markförhållanden (lerjord). Klubben vill ha 25 år, och upplever att man 

hamnat i ett moment 22. Stora investeringar måste till och tioårs-

perspektivet är för kort bl a för banklån. 

   Framkomliga vägar för framtida uppdelade arrenden, köp mm  

  diskuterades. Idrottsalliansen lovar att ta med A6 GK:s situation vid den 

kommande dialogen med Tekniska Kontoret och Kultur och Fritid. 



  Bengt E tackar Per för presentationen. Vi kommer att följa utvecklingen 

framöver och lovar att återkomma med respons angående arrendefrågan. 

 

Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes. 

 

Föregående § 3 

protokoll Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

   

Ekonomi § 4  

  Göran rapporterade 

  att föreningsbidrag på 25 000 sökts hos kommunen, 

  att kommunen fakturerats tidigare beviljade 20 000 för lotteritillstånd, 

samt 

  att kostnaden på 60 000 för lotteritillstånd hos Spelinspektionen 

reglerats.  

  Rapporten godkändes. 

 

Kommunikations- § 5 

plan  Diskuterades eventuell insändare enligt aktivitetsplanen.  

  Beslutades att fokusera på innehållet i ledaren i dagens JP, under 

rubriken ”Fel att ge J-Södra 1,3 mkr för en skraltig läktare”. Vi lägger 

ingen värdering i uppgörelsen mellan kommunen och J-Södra. Där utgår 

vi ifrån att det är en rimlig uppgörelse med flera vinnare. Det handlar 

snarare om att skribenten nedvärderar det ideella arbete som utförts i 

anslutning till läktarbygget – att det inte borde kompenseras då det ”till 

stor del utfördes av volontärer”. Vilken käftsmäll. Det finns en 

beräkningsnorm för ideellt arbete, som tillämpas på bred front. Man kan 

inte bortse från denna arbetsinsats för att det sker ideellt. Alla ideella 

insatser - sett ur föreningslivets och samhällets perspektiv - är närmast 

ovärderliga. Vad vore vårt föreningsliv och vårt samhälle utan alla de 

ideella insatser som sker? Är skribenten okunnig eller uttrycker han en 

värdering? 

 

  Uppdrogs åt Karin att i samspel med Joakim och Christina utforma en 

insändare att snarast insändas till JP. 

 

Utvecklingsfrågor § 6 

Hemmavinsten Bengt K och Göran redogjorde för det förberedelsearbete som skett för 

att utveckla Hemmavinsten och kunna bredda Hemmavinstens 

geografiska område. Styrelsen har underhand informerats om arbetet, och 

inbjudits ha synpunkter, vilket resulterat i ett handlingsalternativ som 

diskuterades ingående. 

  Göran rapporterade dessutom att ett antal frågor ställts till 

Spelinspektionen för att få förtydliganden bl a kring framtida 

speltillstånd, kostnader för förnyelse mm. Dessa har ännu ej besvarats. 

 

  Styrelsen beslutade dels 

  att inbjuda medlemsföreningar i Riksidrottsförbundet i Mullsjö, Habo 

och i ett senare steg Vaggeryd, att sälja Hemmavinsten. Hemmavinsten 



är, även med denna utveckling, ett lokalt lotteri med förankring i 

Jönköpingstrakten med Jönköpings Idrottsallians som tillståndshavare, 

  att styrelsen löpande beslutar om nya Hemmavinstföreningar i samband 

med styrelsemöten,  

  att godkänna föreslagna revideringar i avtalet mellan Idrottsalliansen och 

BEMI AB enligt det utsända förslaget. Det nya avtalet undertecknas av 

behöriga. 

  att vid senare tillfälle, när svar erhållits från Spelinspektionen, 

aktualisera eventuella frågor kring ansökan om framtida speltillstånd. 

 

Årsmötet 2020 § 7 

  Årsmötet genomförs enligt tidigare beslut 20200317 kl 18:00 på RF-

SISU Smålands kontor. 

  Rapporterade Bengt E att Martin Gårlin från Kultur och Fritid och Linda 

Helte från Tekniska Kontoret är klara för medverkan. Upplägget av deras 

programpunkt utformas i samråd med Martin och Linda, och utformas ev 

i form av en kombination av presentation och intervju/frågestund. 

  Rapporterade Göran och Christina betr de övriga underlag som framtagits 

inför årsmötet, samt Ann och Karin betr närvaron och upplägget kring 

stipendiaterna. Noteras att även revisorernas berättelse inkommit.  

 

  Efter diskussion och några tillägg/revideringar beslutades dels 

  att förelägga årsmötet upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2019, 

inklusive förvaltningsberättelsen, 

  att förelägga årsmötet upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 

  för 2020, 

  att godkänna föredragningslistan för årsmötet, 

  att godkänna upprättat förslag till inbjudan, med komplettering av 

medverkande gäster, samt uppdra åt Göran resp Mikael att skicka 

  påminnelse samt uppdatera hemsidan.  

  att uppdra åt Göran att ordna blommor till stipendiaterna m fl. 

  att uppdra åt Göran och Christina att skicka underlag till Joakim för 

kopiering. 

   

Kultur-Fritid  § 8 

  Noterades att möte med företrädare för Kultur och Fritid samt Tekniska 

Kontoret, Juneporten genomförs 20200227 kl 13:00 med fokus på 

arrendefrågorna. Idrottsalliansens representanter träffas 13:15. 

Det tidigare planerade mötet med Kultur och Fritids tjänstemän skjuts 

framåt i tiden. 

 

EM, VM och § 9 

OS-fonden Björn har uppdraget att upprätta ett förslag till ansökningsformulär som 

ska underlätta ansökningsförfarandet i framtiden. Vi ser fram emot 

förslag vid nästa ordinarie styrelsemöte. 

   

Lokal-TV § 10  

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

har skjutits upp. I övrigt inget nytt att rapportera. 

Rapporten godkändes. 



 

Nästa § 11 

styrelsemöte Nästa styrelsemöte genomförs 20200317 omedelbart efter årsmötet, ett 

kort möte för konstituering. 

 

Avslutning § 12 

  Bengt E tackade för engagemanget och avslutade dagens möte.  

 

  Justeras 

 

  Christina Ericsson  Bengt Edh 

  sekreterare   ordförande 


