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Styrelsens sammansättning och övriga förtroendevalda 
 
Ordförande Calle Tollén 
v. ordf.  Björn Johansson  
Sekreterare Christina Ericsson 
Kassör Göran Carnander 
Ledamot Ann Axelsson 
Ledamot Dan Gustafsson 
Ledamot Susanne Görsberg  
Ledamot Bengt Kinell 
Ledamot  Karin Spjuth  
Ledamot Joakim Walltegen 
Adjungerad Mikael Jerkinger 
representant Hemmavinsten   
 
Ansvarsområden:   
Kommunikation: Joakim Walltegen, Karin Spjuth 
Firmatecknare: Göran Carnander och Calle Tollén, 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  
lika med 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 RF SISU Småland. 

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

Ett annorlunda år  
Vem kunde ana att vi, när vi gick in i verksamhetsåret 2020, inom ett par månader skulle mötas 
av en världsomspännande pandemi i form av covid-19. En pandemi som relativt snabbt innebar 
begränsningar för de flesta verksamheter. Vi hann genomföra två styrelsemöten och någon 
enstaka träff med företrädare för kultur- och fritidsförvaltningen innan begränsande 
rekommendationer infördes för de flesta verksamheter. Under våren genomfördes våra 
styrelsemöten digitalt, vårt årsmöte flyttades fram i tiden, och kunde i slutet av maj genomföras 
utomhus. 
 
Det stod klart att föreningarnas verksamhet skulle utsättas för stora påfrestningar, såväl 
verksamhetsmässigt som ekonomiskt, och behovet av extra stöd var stort. Regeringen fattade 
tidigt beslut om extra stöd till idrotten, som skulle fördelas av Riksidrottsförbundet. Många 
kommuner följde efter, så även Jönköping, där Idrottsalliansen inbjöds till samspel när det gällde 
formerna för fördelning av kommunens extra stöd. Alla hoppades att pandemin skulle klinga av 
och att verksamheten skulle kunna närma sig det normala under hösten. Istället kom en andra 
covid-19-våg, lättnader och nya restriktioner har avlöst varandra, verksamheter har fått ställas in 
och ställas om under hela året.  
 
Uthålligheten och kreativiteten för att hålla igång delar av verksamheten har varit imponerande. 
De långsiktiga effekterna kan ännu ej överblickas, men oron finns för att det ska bli en rejäl 
formsvacka. Exempelvis kan vissa årskullar i ungdomsverksamheten bli kraftigt decimerade.   
Samhällsstödet har varit oerhört viktigt för att klara det akuta läget och föreningarnas 
överlevnad. Utöver de extra bidragen noterar vi som positivt Jönköpings kommuns beslut om 
hyreslättnader och justering av taxor. 
 
Information, överläggningar och styrelsens arbete 
Idrottsalliansens verksamhet, har som redan framgått, också påverkats av pandemin.  Målet har 
varit att, utifrån rådande förutsättningar, arbeta för att främja idrottsrörelsen inom Jönköpings 
kommun. Styrelsen har genom arbetsgrupper och enskilda styrelseuppdrag under året haft 
överläggningar med kommunens ledande politiker och tjänstemän, representanter för kultur och 
fritidsnämnd, teknisk nämnd och dess förvaltningar, Destination Jönköping, medlemsföreningar 
och RF-SISU Småland i frågor som berör det gemensamma föreningslivet. 
 
Från arbetet noteras bl a 
att vi löpande under året följt beslutsgången i olika anläggningsfrågor på kommunlednings- och 
nämndnivå, samt haft informella kontakter med beslutsfattare och intressenter, 
att vi i början av året genomfört möte med kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska 
kontoret för uppföljning av frågan om avtalslängd för arrenden och tomträtter samt 
marknadsmässiga hyror, 
att arbetet med arrendefrågan varit framgångsrikt. Det ledde till ett beslut i tekniska nämnden i 
april månad, som innebar att man nu på handläggarnivå kan bevilja 10-årsavtal. Dessutom 
kommer analysarbetet att fortsätta under 2021 kring övriga avtal som tekniska kontoret hanterar 
för föreningslivet, 
att vi under försommaren träffat företrädare för kultur och fritid, där vi stämde av den pågående 
bidragsöversynen, covid-19 stödet samt den planerade anläggningsinventeringen i kommunen, 
att överläggningar skett med intressenter från näringslivet angående stöd till föreningslivet under 
pandemin, 
att flera träffar genomförts med företrädare för Svenska Kanotförbundet och kommunen 
angående utvecklingen av ett nationellt träningscentrum för kanot, 
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att vi muntligt och skriftligt yttrat oss över kommunens förslag till nya bidragsnormer att gälla 
fr.o.m 2021, 
att vi varit aktiva i media med artikelunderlag och insändare på olika teman: Idrottsalliansens 
egna stipendier, anläggningsfrågor, stödet till idrotten under pandemin, möjligheten att 
kombinera elitidrott och studier och framtiden för Sanda Idrottscentrum mot bakgrund av ett 
utredningsförslag, 
 
Årsmötet 
Ordinarie årsmöte skulle ha hållits i slutet av mars månad, men fick flyttas fram på grund av de 
nationella rekommendationerna med anledning av covid-19 pandemin.  Allteftersom våren 
framskred öppnade sig möjligheten att genomföra årsmötet utomhus på ett smittsäkert sätt. 
Kanotstadions läktare vid Rocksjön fick bli årsmötesarena, och årsmötet kunde genomföras 
onsdagen den 27 maj under ledning av Tyrone Ferm. 
 
Fem månader in i det nya verksamhetsåret kunde de sedvanliga årsmötesbesluten fattas och 
valen förrättas. Utöver årsmötesförhandlingarna fick vi även en historisk tillbakablick och 
presentation av utvecklingen av kanotstadion av Björn Johansson, ledamot i Huskvarna 
Kanotklubb och med i den lokala konstellation av kanotklubbar som driver kanotstadion vid 
Rocksjön. Martin Funck från kultur- och fritidsförvaltningen gav också en aktuell lägesrapport 
över kommunens planerade anläggningsinvesteringar, föreningsbidragens utveckling samt 
kommunens planer på stöd till föreningarna med anledning av pandemin.  
 
Idrottsforum 
Idrottsforum har under de senaste åren varit en uppskattad mötesplats för föreningslivet och 
politiken. Forumet har arrangerats som ett samarbete mellan Idrottsalliansen, RF-SISU Småland 
och kommunen. Långt framskridna planer fanns på att genomföra årets Idrottsforum under 
senhösten i digitalt format, med programledning och politiker på en gemensam plats. I takt med 
att en andra våg av pandemin rullade fram beslutades att skjuta upp arrangemanget till februari 
2021. Planen är att genomföra det digitalt. 

 
OS, VM, EM fonden  
2020 års stipendier fördelades enligt följande: 
Emil Andrae, HV71  JVM 
Oskar Olausson, HV71 JVM 
Stipendierna delas ut under våren 2021. 
 
Hemmavinsten   
Året har visat på en bra stabilitet på antal sålda prenumerationer där lotteriet från mars månad 
haft en liten ökning varje månad fram till december 2020. Det är ett trendbrott att vi även under 
sommarmånaderna sett en ökning. Pandemin har inte påverkat lotteriet nämnvärt. Snarare har 
man visat sig trogen sin förening under denna svåra tid. Som alltid så har 24 stycken fått dela på 
våra högvinster under året och i år stannade summan på 1 679 000 kr. Samtidigt har anslutna 
medlemsföreningar fått dela på 1 582 652 kr plus klubbvinster på drygt 40 000 kr. Under året har 
lotteriet pga covid-19 varit tvungna att ställa in 10-årsfirandet ”Hemmavinsten 2.0”, men räknar 
med att kunna genomföra en sammankomst senare under 2021. 2020 var första året som lotteriet 
har spellicens från Spelinspektionen och lotteriet kontrolleras genom denna myndighet. I 
september 2020 ansöktes det om en ny licens för 2021. 
 
Personal 
Mikael Jerkinger är anställd av Idrottsalliansen för att sköta lotteriet Hemmavinsten och vår 
hemsida. 
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Ekonomi  
Omsättningen under 2020 var 66 tkr, en minskning med 5 tkr. 
Balansrapporten visar tillgångar på 735 tkr, en ökning med 103 tkr, då är tillgångarna för 
Hemmavinsten medräknad. Likvidvärdet är gott och likvida medel disponeras med 311 tkr en 
ökning med 37 tkr. 
Årets resultat blev ett överskott med 40 tkr mot budgeterat plus 20 tkr innan finansiella 
omfördelning, beroende på lägre kostnader pga. av Covid-19 som gett inställda och digitala 
möten. Överskott fördelas till OS, VM, EM-fond 30 tkr och till eget kapital 10 tkr. 
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 idrotten i Jönköping, speciellt under detta annorlunda 
och utmanande år. 
Stort tack också till kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun och RF-SISU 
Småland för ett positivt 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 2021 02 24 
 
 
Calle Tollén Ann Axelsson    Göran Carnander 
 
 
Christina Ericsson Dan Gustafsson   Björn Johansson 
 
 
Susanne Görsberg Bengt Kinell  Karin Spjuth 
 
 
Joakim Walltegen 
 

  

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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BOKSLUT 2020
BALANSRÄKNING Ingående Perioden Utgående Not

balans balans
2020-01-01 2020-12-31

Tillgångar
Kundfordringar 122 2 123
Interimfordran Hemmavinsten 359 148 62 442 421 590 1
Bank 86 495 30 577 117 072
Aktiefond 187 131 9 234 196 364
Summa tillgångar 632 895 102 254 735 150
Skulder
Interimsskulder Hemmavinsten -359 148 -62 442 -421 590 1
Interimsskulder -400 400 0
Eget kapital
EM-, VM-, OS-fonden -88 116 -6 234 -94 350
Övrigt eget kapital -183 541 -25 456 -208 997
Årets resultat -1 690 -8 522 -10 212
Summa eget kapital -273 347 -40 212 -313 560

Summa skulder och eget kapital -632 895 -102 254 -735 150

RESULTATRÄKNING 2018 2019 2020 2020
Utfall Utfall Budget Utfall

Intäkter tkr
Medlemsavgifter 30 300 41 800 41,6 41 200
Övriga Intäkter 96 4 392 272
Bidrag Jönköpings kommun 25 000 25 000 25,0 25 000
Summa intäkter 55 396 71 192 66,6 66 472

Kostnader
Arrangemang 0 0 -2,0 0
Stipendier -34 000 -22 000 -30,0 -30 000
Representation -12 453 -8 657 -9,0 -2 258
Trycksaker -563 -300 -1,0 0
Postfack -2 938 -938 -1,0 -1 050
Sammanträden -1 725 -690 -2,0 -592
Hemsida -7 251 0 0,0 0
Bankavgifter -750 -750 -1,0 -750
Medlemsavgifter andra org -600 0 -0,6 0
Övriga kostnader 0 -1 999 0,0 -844
Summa kostnader -60 280 -35 333 -46,6 -35 493

Verksamhetsresultat -4 884 35 859 20 30 979

Finansiella Förändringar -10 578 25 831 0,0 9 234
Avsättning Stipendiefonden 0 -60 000 -20,0 -30 000

Slutligt resultat -15 461 1 690 0 10 212

Not 1 Hemmavinsten Interimfordran och skuld
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BOKSLUT 2020
HEMMAVINSTEN

BALANSRÄKNING, kr Ingående Utgående Not
balans balans

2020-01-01 2020-12-31
Tillgångar
Fodringar 0 40 000 40 000 1
Skattekonto 9 641 -1 101 8 540
Bank 359 148 13 902 373 050
Summa tillgångar 368 789 12 801 421 590

Skulder
Soc.avgifter och källskatt -26 621 1 101 -25 520 2
Kostfristig skuld -68 -40 102 -40 170 3
Förtida inbetalningar -342 100 -13 800 -355 900

Summa skulder -368 789 -52 801 -421 590

RESULTATRÄKNING 2017 2018 2019 2020
Intäkter
Övriga intäkter 60 000 80 000 4
Autogiroinbetalningar 4 454 100 4 321 000 4 218 960 4 197 000

Summa intäkter 4 454 100 4 321 000 4 278 960 4 277 000

Kostnader
Vinstutbetalningar -1 870 722 -1 814 778 -1 734 414 -1 679 040 39%
Provision till föreningar -1 697 378 -1 644 156 -1 597 790 -1 586 152 37%
Klubbvinsten -44 532 -43 204 -42 254 -38 470 1%
Personalkostnader -267 492 -537 421 -555 907 -532 862 12%
Spelinspektion -66 049 -80 000 2% 4
Omkostnader -573 976 -281 441 -282 546 -360 476 8%

Summa kostnader -4 454 100 -4 321 000 -4 278 960 -4 277 000

Årets resultat 0 0 0 0

Not 1 Not 3 -40 170 kr
Spelinspektion 40 000 kr Bankeryds TK -170 kr

Bemi -40 000 kr
Not 2 -25 520 kr
Soc.avgifter sep -9 426 kr Not 4 80 000 kr
Källskatt sep -7 554 kr Jkp Kommun spellicens 2020 20 000 kr
Pensionskatteskuld 2019 -8 540 kr Bemi Ansökning Spelinspektion 60 000 kr
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