
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   

      

Årsmöte för verksamhetsåret 2019 

 

Protokoll: Protokoll fört vid årsmöte med medlemsföreningarna i Jönköpings Idrottsallians 

Tid: Onsdagen den 27 maj 2020 kl 18:00  

Plats: Kanotstadion, Rocksjön 

Närvarande: Ett 30-tal personer representerande de olika medlemsföreningarna, styrelsen, 

valberedning och media.   

 

§ 1 Årsmötets öppnande  

Idrottsalliansens ordförande Bengt Edh hälsade alla välkomna, öppnade årsmötet och lämnade över 

ordet till Björn Johansson, som fick hälsa välkommen till kanotstadion. 

Björn är ledamot i Idrottsalliansens styrelse, ledamot i Huskvarna Kanotklubb och med i den lokala 

konstellation av kanotklubbar som driver kanotstadion vid Rocksjön. 

Björn berättade, tillsammans med Tyrone Ferm, om tillkomsten av arenan. Det tog många år att gå 

från idé till handling, framförallt p g a det motstånd som fanns från lokala naturvårdsintressenter. Nu 

finns en mångsidig anläggning med läktarsektioner åt norr och söder, och med omklädningsrum under 

läktarna. Marken arrenderas av kanotklubbarna, byggnaden ägs av kommunen och hyrs ut till många 

olika aktiviteter med Knektaparken som bas, och ger verkligen ett mervärde till evenemangsstaden 

Jönköping. Kanotsporten har fått sitt mecka med ett eget kontrolltorn bredvid läktaren, och Rocksjön 

som ger perfekta förutsättningar för kanotsporten lokalt, nationellt och internationellt. Tyrone 

berättade, som en liten anekdot, att det var här på Rocksjön, under betydligt enklare förutsättningar, 

som han för många år sedan säkrade en OS-plats genom att vinna över Gert Fredriksson. 

 

Därefter lämnades ordet över till Martin Funck, enhetschef för Idrott och förening på Kultur- och 

fritidsförvaltningen, som inbjudits som gäst tillsammans med Linda Helte, avdelningschef för Mark- 

och exploateringsavdelningen på Tekniska Kontoret. Tyvärr var Linda förhindrad att delta. 

 

Martin presenterade inledningsvis en rad nyheter på anläggningssidan, och gav en uppdatering när 

det gäller pågående projekt. Noterades bl a att elva nya sporthallar är på gång inom en femårsperiod, 

en rad nya konstgräsplaner har tillkommit/tillkommer och ombyggnaden av Stadsparksvallen är i full 

gång. I långtidsplanen ligger friidrottsarena, satsning på ridsportanläggningar och ny simhall, där 

kultur- och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde beslutat förorda nybyggnad av simhall istället 

för ombyggnad. När det gäller föreningsbidragen har investeringsbidragets totalsumma höjts och 

även bidragsnivåerna. En bidragsöversyn har även påbörjats där Idrottsalliansen involveras i arbetet. 

Martin informerade även om kommunens insatser för att stötta föreningarna i coronapandemins spår. 

En enkät genomfördes under mars månad, som bl a visade att Idrottsföreningar står för 76 % av det 

totala intäktsbortfallet - ca 18,5 mnkr. Kommunen har avsatt 3 mkr för fördelning. Även 

Riksidrottsförbundet har gjort kartläggningar av hur föreningarna drabbas, och regeringen har centralt 

avsatt 500 mkr för fördelning till Specialförbund och föreningar. Stöden, som avser perioden 12 mars 

– 30 juni, ska i första hand användas som stöd för överlevnad, där särskilt barn- och ungdomsidrotten 

ska värnas. Riksidrottsstyrelsen fattar beslut om sitt stöd den 11 juni. Föreningarna i Jönköpings 

kommun kan söka stöd hos kommunen fram till den 14 juni, och planen är att beslut om fördelning ska 

kunna fattas senast under juni månad. 



Kommunen har också fattat en rad beslut om lättnader i avgiftssystem och avbokningsregler, säkrat 

lokstödet på 2019 års nivå, gett förlängd kredittid, infört nolltaxa. Vad som händer efter den 30 juni 

återstår att se. Förhoppningen står till att pandemin klingar av. 

Tekniska nämnden har efter påverkansarbete från Idrottsalliansen, i samspel med kultur- och 

fritidsförvaltningen, analyserat förutsättningarna för arrendeavtal i kommunen. I april månad fattade 

man beslut om att möjliggöra 10-åriga arrendeavtal vid omprövningar och förlängningar av 

arrendeavtal. Nästa steg blir att göra en översyn av avtal kopplat till byggnader. Konstaterades att vi 

kommit en bra bit på väg i arbetet, men bevakningen av frågan i samspel mellan Idrottsalliansen och 

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter. Martin avslutade med att poängtera vikten av 

Idrottsalliansens arbete och det goda sampel som sker mellan kommunen och alliansen. 

 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd för årsmötet 

14 klubbar var representerade vid årsmötet, med 16 deltagare. Röstlängden fastställdes (Bilaga 1 till  

originalprotokollet). 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Tyrone Ferm utsågs till ordförande och Christina Ericsson till sekreterare för mötet. 

 

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Magnus Appelberg och Nicklas Bard utsågs till justerare tillika rösträknare för mötet. 

 

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

Kallelse till årsmötet har sänts till samtliga medlemsföreningar via mejl drygt tre veckor före årsmötet,  

och information och handlingar har funnits tillgängliga på idrottsalliansens hemsida i god tid före  

årsmötet. 

Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst. 

 

§ 6 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2019 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades med godkännande till handlingarna 

(Bilaga 2 till originalprotokollet). 

 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse 2019 

Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för Idrottsalliansen och 

Hemmavinsten lades med godkännande till handlingarna (Bilaga 2 till originalprotokollet) 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 

lästes upp och lades med godkännande till handlingarna (Bilaga 3 till originalprotokollet). 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§ 10 Fastställande av årsavgift  

På förslag av styrelsen beslutade årsmötet fastställa årsavgiften för 2020 till 400 kronor. 

 

 



§ 11 Verksamhetsplan och budget för 2020 

 

a) Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplanen för 2020 presenterades, med förtydliganden kring det fortsatta arbetet med 

arrende- och tomträttsfrågorna. Under 2020 kommer vi även att vara delaktiga i översynen av 

nya bidragsregler för Jönköpings kommun. Det tillkommer även frågor kopplade till 

föreningslivets förutsättningar kopplade till coronapandemin. 

 

Verksamhetsplanen godkändes (Bilaga 4 till originalprotokollet). 

 

b) Budget 2020 

Budgeten för 2020 presenterades och godkändes (bilaga 4 till originalprotokollet). 

 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

Inga förslag eller motioner förelåg. 

 

§ 13 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret  

Carl-Gustaf Calle Tollén valdes till ordförande för det kommande verksamhetsåret.  

Calle presenterade kort sin bakgrund som anställd i Jönköpings kommun bl a som turistchef, och där 

han de senaste åren fram till sin pension varit verksam på Destination Jönköping. Det har varit en 

spännande utvecklingsresa att vara med om att göra Jönköping till en evenemangsstad. Han 

konstaterade att han nu byter perspektiv, där han klivit ur den gamla rollen och istället får samspela 

med kommunen, men fortfarande får arbeta för föreningarnas intressen.  Även det en spännande 

utmaning som han ser fram emot. 

 

§ 14 Val av styrelseledamöter  

a) Val för en tid av ett år 

Omval av Karin Spjuth och Christina Ericsson. 

b) Val för en tid av två år 

Omval av Ann Axelsson, Göran Carnander och Joakim Walltegen, samt nyval av Susanne 

Görsberg. Susanne har en bred idrottsbakgrund med engagemang i flera föreningar. 

 

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år: Björn Johansson, Dan Gustafsson och Bengt Kinell.  

 

§ 15 Val av två revisorer för en tid av ett år 

Jan-Erik Gustafsson och Dag Thulin omvaldes till revisorer för det kommande verksamhetsåret. 

 

§ 16 Val av valberedning 

Bernt Klasson omvaldes som ordförande och Mikael Jerkinger och Christine Berglund omvaldes som 

ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

 

§ 18 Avslutning  

Tyrone Ferm tackade de närvarande för visat intresse och överlämnade klubban till Idrottsalliansens 

nyvalde ordförande Calle Tollén. Calle började med att tacka Tyrone för ordförandeskapet under 

mötet, samt Bengt Mulle Edh för många års gott arbete i Idrottsalliansen. Under sin tid i 

Idrottsalliansen har Bengt i ett par omgångar varit ordförande, bl a under det senaste verksamhetsåret. 

Bengt fick blommor och varma applåder, och tackade därefter för sin tid i Idrottsalliansen, och för de 

många goda kontakterna med föreningsliv och kommunen. Han uppmanade föreningarna att ta vara på 



möjligheterna att vara med i påverkansarbetet för bättre förutsättningar för idrottsrörelsen i Jönköpings 

kommun, inte minst genom att se till att vara med på Idrottsforum nästa gång det arrangeras. Calle 

tackade avslutningsvis för förtroendet att leda styrelsens arbete under verksamhetsåret 2020, och såg 

fram emot uppdraget att fortsätta driva de frågor Idrottsalliansen så förtjänstfullt jobbar med. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Christina Ericsson 

 

Justeras: 

 

Magnus Appelberg   Nicklas Bard 

 

 

 

 

 


