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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  2020 06 17 kl 16:30-17:25 

Plats:  Möte via videokonferens från RF - SISU Smålands kansli  

 

Närvarande: CalleTollén, ordförande 

  Ann Axelsson 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson, via videolänk 

  Dan Gustafsson, via videolänk 

  Bengt Kinell 

  Karin Spjuth, via videolänk 

  Joakim Walltegen 

   

Anmält förhinder: Björn Johansson 

  Susanne Görsberg 

   

   

Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrundan 

sparas till nästa möte. 

 

Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes, med förtydligandet att frågor relaterat till 

corona tas upp under övriga frågor. 

  

Föregående 

Protokoll § 3 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

Noterades att även årsmötesprotokollet är klart, justerat och finns 

tillgängligt på hemsidan. 

 

Uppföljning av § 4 

Årsmötet Verksamhetsplan 2020: 

  I samband med presentationen av verksamhetsplanen under årsmötet 

gjordes ett par muntliga tillägg, dels beträffande det fortsatta arbetet med 

arrendeavtal och marknadsmässiga hyror, dels beträffande insatser för att 

mildra coronapandemins effekter för idrotten. 



  Beslutades att tills vidare föra upp en särskild punkt för coronafrågorna 

vid höstens styrelsemöten. Verksamhetsplanen följs löpande upp i 

styrelsearbetet under hösten.   

 

Konstituering § 5 

  Styrelsen konstituerade sig enligt följande:  

  Ordförande        Calle Tollén, vald av årsmötet 

  Sekreterare        Christina Ericsson, beslutat 20200527 

  Kassör        Göran Carnander, beslutat 20200527 

 

  Övriga ansvarsområden: 

  Vice ordförande: Beslutades tillfråga Björn Johansson 

  Pressklipp            Utsågs Dan Gustafsson 

  Kommunikation Utsågs Joakim Walltegen, Karin Spjuth 

  EM, VM, OS-fond Utsågs Ann Axelsson, Dan Gustafsson 

    Björn Johansson 

  Lokal-TV  Utsågs Bengt Kinell 

  Hemmavinsten Utsågs Bengt Kinell 

  Info.adressen Beslutades tillfråga Susanne Görsberg 

   

Ekonomi § 6  

  Göran presenterade en ekonomisk rapport av vilken framgick att 32 

föreningar hittills betalt medlemsavgiften. Medlemsavgifterna ska vara 

inbetalda senast den 18 juni, och vid behov går påminnelse ut på måndag. 

  Noterades dessutom att vi erhållit 25 000 kronor i ordinarie bidrag från 

kommunen, samt att vårt fonderade kapital återhämtat sig efter den stora 

nedgången tidigare i år, och ligger på minus 3 - 4%. 

  Rapporten godkändes. 

   

Kultur och fritid § 7 

 Diskuterades samspel med kommunen när det gäller fördelning av 

coronastödet enligt tidigare förda diskussioner med företrädare för Kultur 

och Fritid.  Noterades även de aktuella frågor vi för närvarande har i 

luften i samspel med kommunen bl a översyn av föreningsbidragen och 

kartläggning av anläggningar/anläggningsutveckling. 

 Beslutades uppdra åt Calle att kontakta Kultur och Fritid för att fånga 

upp hur och när vi går vidare, i första hand när det gäller vår involvering 

vid fördelningen av coronastödet. Det är viktigt att vi också redan nu 

pratar om vikten av fortsatt coronastöd i olika former fr o m tredje 

kvartalet. 

 

Kommunikation § 8 

 Karin beskrev det mediala genomslag vi haft under den senaste tiden 

kopplat, till pressinformation, artiklar och insändare.  

 Noterades att årsmötet fick ett bättre genomslag än vanligt, vilket, 

förutom ett gott förberedande arbete, kan ses som en positiv bieffekt av 

coronapandemin. 

 

 Diskuterades kommande insatser i aktivitetsplanen. 

   



Beslutades att fokusera på en insändare om coronapandemin där vi riktar 

ett tack till kommunen för det fina stödpaket som tagits fram för 

föreningarna, samt peka på behovet att fortsatt stöd i olika former. Vi 

avvaktar dock fördelningen av kommunens coronastöd för att hamna i 

rätt tonläge. Uppdrogs åt Karin att, när vi har läget klart för oss, upprätta 

ett förslag till insändare som kommuniceras med styrelsen före 

insändande.  

 

Hemmavinsten § 9 

  Bengt rapporterade 

   att försäljningsläget är något högre än motsvarande period förra året, 

  att vi framöver kommer att få en aktuell månadsrapport över 

försäljningsläget i början av varje månad, 

  att dragningen av vinster, enligt tidigare presenterade intentioner, nu 

genomförs på Kultur och Fritid med Pierre Oksanen som medverkande. 

  Rapporten godkändes. 

  

Skrivelser § 10 

  Noterades att en skrivelse från kommunen om ”Världens barn” 

vidarebefordrats till medlemsföreningarna. 

 

Lokal-TV § 11  

Inget nytt fanns att rapportera. 

 

EM, VM och § 12  

OS-fonden Ann kommenterade förutsättningarna för ansökningar ur EM, VM och 

OS-fonden, bl a mot bakgrund av coronans effekter på all 

tävlingsverksamhet. 

    Noterades att, utöver uppdraget att utforma en blankett för ansökan, så 

har de ansvariga diskuterat eventuella förtydliganden av kriterierna. 

  Beslutades uppdra åt Ann, Björn och Dan att återkomma med förslag 

till nästa styrelsemöte. Joakim anmälde att han kan hjälpa till med 

slutprodukten av blanketten. 

   

Styrelsemöten § 13 

  Kommande styrelsemöten genomförs med start kl 16:30 enligt följande: 

• Tisdagen den 18 augusti 

• Tisdagen den 29 september 

• Onsdagen den 21 oktober 

• Torsdagen den 26 november 

 

Övriga frågor § 14 

  RF:s kompensationsstöd avseende corona 

  Göran kommenterade tidigare utsänd handling i form av ett utdrag som 

visar RF:s fördelning av kompensationsstöd till föreningar i Jönköpings 

kommun (bilaga 1 till originalprotokoll). Av de 72 föreningar som sökt 

stöd, har 60 föreningar erhållit närmare 3,3 mkr. 

  RF har fördelat totalt 500 mkr (tillskjutit av regeringen för perioden 12 

mars – 30 juni). Stora behov kommer att finnas framöver, och RF arbetar 



nu för att regeringen ska avsätta nya resurser för perioden från 1 juli och 

framåt. 

 

  Allmänna Reklamationsnämndens beslut 

  Allmänna Reklamationsnämnden har fattat beslut om principer för 

återbetalning av anmälnings-/tävlingsavgifter. Noterades bl a  

  att återbetalning av anmälningsavgift som princip ska gälla om ett 

arrangemang ställs in, 

  att återbetalning av del av avgift kan godkännas om arrangören angett 

detta i förutsättningarna för anmälan/inbetalning, 

  att anmälningsavgift kan kvarstå hos arrangören vid uppskjutet 

arrangemang, men att det i så fall måste godkännas av deltagaren. 

  Konstaterades att regelverket kommer att innebära att alltfler arrangörer 

  kommer att gardera sig inför framtida arrangemang. 

 

  Ev framtida stöd från Simonsson Foundation 

  Bengt och Göran har sedan föregående möte arbetat vidare med att skissa 

på utveckling av möjligheten till framtida stöd ur Simonsson Foundation, 

och har presenterat ett diskussionsunderlag. 

  Idén väcktes av Simonsson, för att hitta ett sätt att, kanske tillsammans 

med Idrottsalliansen, stödja idrotten i coronans spår. Än finns inget 

tydligt tidsperspektiv uttalat. 

  Konstaterades att det finns flera intressanta öppningar för framtiden, där 

även ett samarbete kring Idrottsalliansens stipendier kan komma ifråga. 

Men i första hand handlar det nu om stöd och lånemöjlighet för 

föreningarna i coronatid. 

 

  Beslutades uppdra åt Calle, Bengt och Göran att sammanträffa med Stig-

Olof Simonsson för att ytterligare diskutera förutsättningarna för stödet 

och samarbetet med Idrottsalliansen. 

 

Avslutning § 15 

  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och avslutade 

detsamma.  

   

 

  Justeras 

 

 

  Christina Ericsson  Calle Tollén 

  Sekreterare   ordförande 


