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Styrelsens sammansättning och övriga förtroendevalda 
 
Ordförande Bengt Edh 
v. ordf.  Bengt Kinell 
Sekreterare Christina Ericsson 
Kassör Göran Carnander 
Ledamot Ann Axelsson 
Ledamot Behnaz Bahabozorgi (t o m oktober 2019) 
Ledamot Dan Gustafsson  
Ledamot Björn Johansson 
Ledamot Karin Spjuth  
Ledamot Joakim Walltegen 
Adjungerad Mikael Jerkinger 
representant Hemmavinsten   
 
Ansvarsområden:   
Kommunikation: Joakim Walltegen 
Firmatecknare: Göran Carnander och Bengt Edh, var för sig. 
Hemsidan: Mikael Jerkinger, anställd 
Utskott för EM-, VM- och  Ann Axelsson (smk), Dan Gustafsson, Björn Johansson 
OS-fonden: 
Pressklipp:  Dan Gustafsson 
Hemmavinsten:  Mikael Jerkinger, anställd 
 
Revisorer: Jan-Eric Gustafsson 
 Dag Thulin 
 
Valberedning: Bernt Klasson, Mikael Jerkinger och Christine Berglund 
 
Representant i: 
Lokal-TV-föreningen:  Bengt Kinell  
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.  
 
Medlemskap 
103 idrottsföreningar från Jönköpings kommun är medlemmar i Idrottsalliansen, vilket är en 
ökning med 2 föreningar sedan föregående år. 
Idrottsalliansen är medlem i Jönköpings Lokal-TV-förening.  
 
Idrottsalliansens uppdrag 
Styrelsen har i enlighet med uppdraget i stadgarna arbetat med att 
 
• Bevaka medlemsföreningarnas intressen gentemot kommunen och andra myndigheter bl.a. 

gällande anläggningar, bidrag, m.m. 
• Verka för utökat samarbete med Kultur och fritid, förvaltning och politiker, i syfte att 

förbättra idrottens förutsättningar i kommunen. 
• Besvara remisser från Kultur och fritid Jönköping och följa ärenden som berör föreningarna. 
• Fortsätta med lotteriet Hemmavinsten och verka för en ökning av antalet prenumeranter för 

en bättre ekonomi hos föreningarna. 
• Vara aktiva på vår hemsida, www.jonkopingsidrottsallians.se. 
• Ordna minst en konferens för medlemsföreningarna i samverkan med Kultur och fritid i 

kommunen och Smålandsidrotten. 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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• Stödja idrotten inom kommunen genom utdelning av stipendier till kommunens deltagare i 

internationella mästerskap. 
 
Information, överläggningar och styrelsens arbete 
Styrelsen har, i syfte att söka uppnå Idrottsalliansens mål att främja idrottsrörelsen inom 
Jönköpings kommun, bl a arbetat med följande: 
 
Styrelsen har genom sina utskott, arbetsgrupper och enskilda styrelseuppdrag under året haft 
överläggningar med kommunens ledande politiker och tjänstemän, representanter för Kultur och 
Fritidsnämnd och förvaltningar, Destination Jönköping, medlemsföreningar och Smålands 
Idrottsförbund i frågor som berör det gemensamma föreningslivet. Från arbetet noteras bl a 
 
att vi genomfört möte med kultur och fritidsnämndens presidium i februari, där vi i huvudsak 
fokuserade på anläggnings- och bidragsfrågor, 
att vi träffat förvaltningschefen och enheten Idrott och förening i augusti, där vi följde upp 
införandet av marknadshyror 2013 – 2019, utvecklingen av föreningsbidragen samt diskuterade 
problematiken kring avtalslängden för arrenden, 
att vi tillskrivit Tekniska Kontoret angående avtalslängden för arrenden och tomträtter samt 
marknadsmässiga hyror, och därefter träffat företrädare för mark- och exploateringsavdelningen. 
Ett analysarbete påbörjades för att få överblick över effekterna för föreningarna, och en ny träff 
planeras i början av 2020, 
att vi löpande under året följt beslutsgången i olika anläggningsfrågor på kommunlednings- och 
nämndnivå, samt haft informella kontakter med beslutsfattare och intressenter, 
att vi under sommaren medverkat i debatten kring framtida anläggningsinvesteringar, och 
försökt påskynda beslutsprocessen. Bl a har vi haft tre insändare i Jönköpings-Posten och artiklar 
i lokala media. Under hösten kom så ett beslut om utveckling av Stadsparksvallen för fotbollen 
med start under vintern 2019/2020 och fortsatt arbete under vintersäsongen 2020/2021 och 
2021/2022. En tidsplan för friidrottshall och simhall presenterades också, men de ligger längre 
framåt i tiden, först 2024/2025.  Vi noterar att de bör tidigareläggas. 

 
Årsmötet 
Ordinarie årsmöte hölls tisdagen den 6 mars 2019 i IKHP-stugan under ledning av Tyrone Ferm. 
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning fick vi en presentation av 
Göran Öhlund om IKHP och hur klubben och anläggningen utvecklats. Efter årsmötet 
presenterade Destination Jönköpings nye vd Marcus Axelsson, sig själv och Destination 
Jönköping. 
 
Föreningsträff i samband med Riksidrottsmötet 
Den 24 - 26 maj stod Smålandsidrotten som värd för Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping, med 
Jönköpings kommun som samverkanspart. Idrottsalliansen fick tidigt en förfrågan om 
medverkan och bestämde sig för att försöka medverka till att göra RIM till en viktig mötesplats 
för idrotten, som skulle kunna ge ett mervärde till det lokala föreningslivet. Tyvärr var intresset 
svagt, men under förmiddagen den 25 maj genomförde vi en uppskattad träff anpassad efter ett 
mindre antal intresserade föreningsledare. Vi bjöd på presentation av Idrottsalliansen, besök 
under RIM:s förhandlingar, introduktion i några av de hetaste frågorna på mötet, lunch och en 
föreläsning av ”framtidsanalytikern” Troed Troedsson.  
 
Idrottsforum 
Den 22 oktober genomförde Idrottsalliansen och Smålandsidrotten ”Idrottsforum” i samarbete 
med Jönköpings kommun med drygt 100 deltagare. Även årets upplaga av Idrottsforum blev 
lyckad med bra uppställning från politikerna och en stor bredd på deltagandet från föreningarna. 
Med mottot ”Tillsammans gör vi idrotten i Jönköping starkare” blev det bra medskick för 
framtiden kring anläggningsutveckling, föreningsstöd och evenemang. Även i detta sammanhang 
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fick arrendefrågan och frågan om marknadsmässiga hyror stort utrymme, och har skapat fortsatt 
fokus på frågan bland beslutsfattarna, såväl på nämnds- som på fullmäktigenivå. 
Arbetet med sammanställning och utvärdering blir klart först under 2020. 

 
OS, VM, EM fonden 2019 
Under året har en arbetsgrupp tittat på möjligheterna att förstärka fonden, då kapitalet blivit 
alltmer urholkat. Flera idéer har lyfts, men tills vidare avstår vi från att gå vidare med dem. 
Kapitalet har istället i nuläget kunnat förstärkas genom att resurser tillförts av 2019 års överskott. 
I samband med årsmötet 2020 förrättades stipendieutdelning ur EM, VM och OS-fonden för 
2019. Följande ungdomar erhöll stipendier: 
Lina Ljungblom, ishockey, HV 71   VM  
Zion Nybeck-02, ishockey, HV 71   U18 VM 
Hugo Alnefelt, ishockey, HV71   U18 VM 
Simon Holmström, ishockey, HV 71  U18 VM 
Patrik Jönsson-97, bangolf, Jönköpings BGK  VM, herrlag 
Marielle Svensson-01, bangolf, Jönköpings BGK  VM, damlag 
Jennifer Göransson-95, bangolf, Jönköpings BGK VM, damlag 
Alma Thorman, simning, Jönköpings SS  EM 
Klara Thorman, Simning, Jönköpings SS  EM 
Agnes Klahr-02, kanot, Huskvarna KK  JEM 
 
Hemmavinsten    
Under 2019 anslöt en förening till Hemmavinsten och det är nu 65 föreningar som har möjlighet 
att förbättra ekonomin genom lotteriet. Försäljningen har legat stabilt runt 3500 lotter som 
föregående år. Analysen är att de som är med vill vara med och det borde vara en avgörande del i 
att föreningarna prioriterar Hemmavinsten framför externa aktörer. Detta innebär en intäkt till 
anslutna föreningar på ca 1 650 000 kr. Det har delats ut 24 högvinster på en total summa på ca 
1 700 000 kr. Hemmavinsten har under året ansökt om ett nytt lotteritillstånd hos 
Spelinspektionen, en licens pga nya lagar och regler som trädde i kraft 1 januari 2019. Tillståndet 
beviljades den 17 januari 2020. Därmed påbörjas arbetet med Hemmavinsten 2.0. 
Förhoppningen är att lotteriet, när man firar 10 år 2020, ska ta nya marknadsandelar och därmed 
förstärka ekonomin hos föreningarna. 
 
Personal 
Mikael Jerkinger är anställd av Idrottsalliansen för att sköta lotteriet Hemmavinsten och vår 
hemsida. 
 
Ekonomi  
Omsättningen under 2019 var 71 tkr, en ökning med 16 tkr. 
Balansrapporten visar tillgångar på 633 tkr, en ökning med 48 tkr, då är tillgångarna för 
Hemmavinsten medräknad. Likvidvärdet är gott och likvida medel disponeras med 274 tkr en 
ökning med 62 tkr. 
Årets resultat blev ett överskott med 62 tkr mot budgeterat plus 10 tkr, beroende bl a på 
avkastningen på fondmedel i bank gjort ett överskott på 26 tkr och lägre kostnader. 
Idrottsalliansens detaljerade ekonomiska ställning framgår av resultatredovisning och 
balansräkning.  
Årsavgiften har varit 400 kronor/förening. 
Idrottsalliansen har fått föreningsbidrag från Jönköpings kommun på 25 000 kr. 

 
 
Övrigt 
Styrelsen vill slutligen tacka medlemsföreningarna för alla insatser och allt arbete som läggs ner 
för att hålla bredd, spets och kvalitet inom Jönköpingsidrotten. 
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Stort tack också till Kultur och Fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun och Smålandsidrotten 
för ett bra och utvecklande samarbete.   
Styrelsen framför även ett stort tack till Mikael Jerkinger för ett engagerat arbete med 
Hemmavinsten. 
 
För mer information besök Idrottsalliansens hemsida www.jonkopingsidrottsallians.se  
  
 
Styrelsen vill avslutningsvis tacka för visat förtroende under det gångna året. 
 
Jönköping 20200219 
 
Bengt Edh Ann Axelsson    Behnaz Bahabozorgi 
        
Göran Carnander Christina Ericsson                    Dan Gustafsson 
 
Björn Johansson Bengt Kinell                    Karin Spjuth                    
 
Joakim Walltegen 
 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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BOKSLUT 2019
BALANSRÄKNING Ingående Perioden Utgående Not

balans balans
2019-01-01 2019-12-31

Tillgångar
Interimsfordringar 122 0 122
Bank 50 836 35 659 86 495
Bank Hemmavinsten 372 380 -13 232 359 148 1
Aktiefond 161 299 25 831 187 131
Summa tillgångar 584 637 48 258 632 895
Skulder
Interimsskulder Hemmavinsten -372 380 13 232 -359 148 1
Interimsskulder -600 200 -400 2
Eget kapital
EM-, VM-, OS-fonden -24 285 -63 831 -88 116
Övrigt eget kapital -202 834 19 293 -183 541
Årets resultat 15 461 -17 152 -1 690
Summa eget kapital -211 657 -61 690 -273 347

Summa skulder och eget kapital -584 637 -48 258 -632 895

RESULTATRÄKNING 2017 2018 2019 2019
Utfall Utfall Budget Utfall

Intäkter tkr
Medlemsavgifter 28 200 30 300 40,0 41 800
Övriga Intäkter 68 96 4 392
Bidrag Jönköpings kommun 20 000 25 000 25,0 25 000
Summa intäkter 48 268 55 396 65,0 71 192

Kostnader
Arrangemang 0 0 -5,0 0
Stipendier -45 000 -34 000 -22,0 -22 000
Representation -8 140 -12 453 -10,0 -8 657
Trycksaker -6 225 -563 -1,0 -300
Postfack -2 437 -2 938 -3,0 -938 3
Sammanträden -4 462 -1 725 -2,0 -690
Hemsida -7 167 -7 251 0,0 0
Bankavgifter -1 436 -750 -1,0 -750
Medlemsavgifter andra org -600 -600 -1,0 0
Övriga kostnader -2 591 0 0,0 -1 999
Summa kostnader -78 058 -60 280 -45,0 -35 333

Verksamhetsresultat -29 790 -4 884 20 35 859

Finansiella intäkter 13 968 -10 578 0,0 25 831
Avsättning Stipendiefonden 0 0 -10,0 -60 000

Slutligt resultat -15 822 -15 461 10 1 690

Not 1 Hemmavinsten bankkonto och skuld
Not 2 Förskottsbetaln årsavgift 2020 Ekhagens IF
Not 3 Postfackkostnaden delas med Hemmavinsten
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HEMMAVINSTEN

BOKSLUT 2019

BALANSRÄKNING, kr Ingående Utgående Not
balans balans

2019-01-01 2019-12-31
Tillgångar
Skattekonto 4 834 -4 807 9 641
Bank 372 380 0 359 148

Summa tillgångar 377 214 -4 807 368 789

Skulder
Skatteverket, soc.avgifter och 
källskatt -21 814 -4 834 -26 621 1
Kostfristig skuld 0 0 -68 2
Upplupna kostnader och förtida 
inbetalningar -355 400 0 -342 100

Summa skulder -377 214 -4 834 -368 789

RESULTATRÄKNING 2016 2017 2018 2019
Intäkter
Övriga intäkter 60 000 3
Autogiroinbetalningar 4 531 000 4 454 100 4 321 000 4 218 960

Summa intäkter 4 531 000 4 454 100 4 321 000 4 278 960

Kostnader
Vinstutbetalningar -1 903 020 -1 870 722 -1 814 778 -1 734 414 41%
Provision till föreningar -1 731 410 -1 697 378 -1 644 156 -1 597 790 37%
Klubbvinsten -45 310 -44 532 -43 204 -42 254 1%
Personalkostnader 0 -267 492 -537 421 -555 907 13%
Spelinspektion, Bolagsverket -66 049 2%
Omkostnader -851 260 -573 976 -281 441 -282 546 7%

Summa kostnader -4 531 000 -4 454 100 -4 321 000 -4 278 960

Årets resultat 0 0 0 0

Not 1 -26 621 kr
Soc.avgifter sep -9 426 kr
Källskatt sep -7 554 kr
Pensionskatteskuld 2018 -9 641 kr
Not 2
Jönköpings Fältrittklubb -68 kr
Not 3
Jkp Kommun betalt spellicensansökan 60 000 kr
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