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Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  2020 08 18 kl 16:30-18:00 

Plats:  RF - SISU Smålands kansli  

 

Närvarande: CalleTollén, ordförande 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson, via videolänk 

  Dan Gustafsson 

  Björn Johansson 

  Susanne Görsberg  

  Karin Spjuth 

  Joakim Walltegen 

   

Anmält förhinder: Ann Axelsson 

  Bengt Kinell 

   

   

Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En kort 

presentationsrunda genomfördes.  

 

Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes. 

 

Föregående 

Protokoll § 3 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

 

Konstituering § 4 

  Beslut om fördelning av resterande uppdrag: 

  Vice ordförande  Björn Johansson  

  Info.adressen  Susanne Görsberg 

 

  Uppdrogs åt Christina att uppdatera adresslistan. 

 

Ekonomi § 5 

  Göran kommenterade tidigare utsänd ekonomisk rapport, vilken lades till 

handlingarna. Av rapporten framgick även att 102 föreningar hittills 



betalt medlemsavgiften, att jämföras med det totala antalet 

medlemsföreningar 2019, som uppgick till 104. 

  Rapporten godkändes. 

 

Coronafrågor § 6 

  Coronastödet från Kultur och Fritid (KoF) 

  Noterades att det kommunala coronastödet, som utbetalades i juni, avsåg 

perioden fram t o m 30/6, och att det finns behov av fortsatt stöd under 

hösten.  

  Calle rapporterade att Kultur och Fritid beslutat att i någon form tillfråga 

föreningarna om läget inför hösten. Vi anser frågan vara högintressant 

också ur Idrottsalliansens perspektiv, där vi gärna samverkar med KoF. 

  Beslutades uppdra åt Calle att förankra frågan med Martin Funck, 

diskutera vårt samspel, samt utforma ett underlag till skrivelse. Calle 

lovar återkoppla till styrelsen redan under innevarande vecka. 

 

  Samarbete med Simonsson-gruppen 

  Calle har tidigare skriftligt rapporterat från mötet med Tommy Fritz 

angående samarbete kring framtida stöd ur Simonsson Foundation. 

  Vid förnyad kontakt med Tommy Fritz har framkommit att intresse finns 

för vidare dialog om samarbete, men att man vill avvakta statens och 

kommunens agerande för att möte idrottens fortsatta behov av 

coronastöd. 

  Noterades från styrelsens diskussioner att vi gärna diskuterar det rena 

stödet till idrotten, men att vi avstår från involvering i frågor kring lån.  

 

Verksamhetsplan § 7 

 Konstaterades att de fysiska träffar som finns med i verksamhetsplanen 

troligen måste genomföras i annan form, alternativt skjutas på framtiden. 

 Joakim rapporterade att RF-SISU Småland planerar att genomföra 

digitala Idrottsforum i samtliga kommuner i distriktet, och att det kan 

vara vår möjlighet att få till ett Idrottsforum i höst.  

 Joakim och Calle anmälde intresse att vara delaktiga i idéarbetet för att få 

till ett intressant digitalt forum under hösten. 

 En rad frågor ska också följas upp kopplade till olika kommunala 

förvaltningar, vilket vi återkommer till under hösten. 

  

Kommunikation § 8 

 Karin presenterade, enligt uppdrag från föregående möte, ett förslag till 

insändare om coronapandemin, där vi riktar ett tack till kommunen för 

det fina stödpaket som tagits fram för föreningarna, samt pekar på 

behovet att fortsatt stöd i olika former. Några smärre kompletteringar 

föreslogs vid sittande bord. 

   

Uppdrogs åt Karin att justera insändaren enligt gjorda medskick, samt 

skicka in den för publicering. 

 

Hemmavinsten § 9 

  Den senaste månadsrapporten för Hemmavinsten kommenterades och 

lades till handlingarna. 



EM, VM och § 10  

OS-fonden Beslutades godkänna upprättat förslag till blankett för ansökan om 

stipendium ur EM, VM och OS-fonden, efter komplettering med loggan.   

 

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

har de ansvariga diskuterat eventuella förtydliganden av kriterierna. 

  Beslutades att tills vidare avstå från att göra ytterligare förtydliganden i 

kriterierna. 

 

Träningscentra 

Kanot § 11 

  Calle presenterade de tankegångar som finns angående ett kanotcentrum 

för eftergymnasiala studier i Jönköping, samt de underhandskontakter 

han haft med bl a Sofia Paldanius och Per-Erik Rönnestrand, Svenska 

Kanotförbundet, i ärendet. Jönköping är en av flera orter som är 

intressanta för förläggning av ett nytt träningscentrum.  

  Konstaterades av vi är intresserade av att delta i det fortsatta arbetet, även 

i ett bredare perspektiv.  KoF har bollen som sammanhållande länk, och 

Calle kommer medverka i ett möte med kommunen och flera intressenter 

2020 08 25. Ambitionen är att vara väl förberedda för Kanotförbundets 

och SOK:s uppföljning som planeras i första halvan av september.  

  Calle återkommer med rapport efter mötet i slutet av augusti. 

 

Kultur och fritid § 12 

 Flera av de frågor vi är involverade i, t ex översyn av föreningsbidragen, 

kartläggning av anläggningar/anläggningsutveckling och uppföljning av 

frågor kring arrenden/tomträtter och avgifter, har vilat över sommaren. 

 Beslutades uppdra åt Calle att hålla fortsatt kontakt med Kultur och 

Fritid för att fånga upp hur och när vi går vidare. 

 

Lokal-TV § 13  

Inget nytt fanns att rapportera. 

 

Skrivelser § 14 

  Göran rapporterade att vi fått en inbjudan till informationsträff om 

investering i anläggningar 2020 09 16. Göran vidarebefordrar inbjudan 

till styrelsen för eventuellt intresse att delta. 

 

Styrelsemöten § 15 

  Vi har tidigare fattat beslut om höstens styrelsemöten med start kl 16:30 

enligt följande: 

 

• Tisdagen den 29 september 

• Onsdagen den 21 oktober 

• Torsdagen den 26 november 

 

Övriga frågor § 16 

 Uppdatering av presentationsfolder  

  Konstaterades att vår presentationsfolder behöver uppdateras, bl a 

avseende förändringar i styrelsen. 



  Uppdrogs åt Joakim att uppdatera foldern, samt åt styrelsen att skicka 

eventuella ändringsförslag till Joakim. 

 

Avslutning § 17 

  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och avslutade 

detsamma.  

   

 

  Justeras 

 

 

  Christina Ericsson  Calle Tollén 

  Sekreterare   ordförande 


