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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  2020 10 22 kl 16:30-18:35 

Plats:  RF - SISU Smålands kansli  

 

Närvarande: CalleTollén, ordförande 

  Ann Axelsson 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson, via videolänk 

  Dan Gustafsson 

  Susanne Görsberg 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell   

  Karin Spjuth (§ 1 – 10) 

  Joakim Walltegen 

Gäster: Carin Rosjö och Dennis Aulander (§1 - 2) 

     

Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han hälsade speciellt 

välkommen till Carin Rosjö och Dennis Aulander, från Sanda Idrottscentrum 

som inbjudits för att presentera sin verksamhet, och vilka konsekvenser 

Utbildningsdepartementets utredningsförslag för Riksidrottsgymnasier (RIG) 

och Nationella Idrottsutbildningar (NIU) kan föra med sig.  

 

Sanda  § 2  

Idrottscentrum Sanda Idrottscentrum har idag 15 idrotter representerade, varav rodd och 

simning är RIG, och övriga NIU. Sanda är ett starkt idrottscentrum med stor 

betydelse för eleverna, det lokala föreningslivet och för kommunen. Det finns 

en särskild styrka i mångfalden idrotter på samma plats. 

 

Utredningens förslag presenterades under sommaren, remisstiden pågår till 

den 15 november 2020, beslut fattas i januari 2022, under 2022 ansöker 

kommuner, under vårterminen 2023 fördelas utbildningsplatser, och hösten 

2024 startar det nya systemet. 

Utredningens mål är ett tydligare elitfokus och resursoptimering. 

  Utredningens förslag innebär bl a att 

• Antalet utbildningsplatser bantas från dagens 9 – 10 000 platser (varav 1 

200 på RIG) till 5 – 6 000 

• Krav på lärarlegitimation för specialidrott 

• Utbildning får inte läggas ut på entreprenad (som t ex sker med HV 71) 



Diskuterades för – och nackdelar med utredningsförslaget, och vilka 

konsekvenser det kan få för Sanda Idrottscentrum, för idrotten i kommunen, 

för kommunen i stort samt strategier för att påverka beslutsfattare på olika 

nivåer och inom Specialförbunden. 

 

Utredningsförslaget är nu ute på remiss, men Sanda ingår inte bland de 

instanser som får yttra sig. Sanda arbetar nu med att sprida information till 

olika intressenter som är berörda av förslaget och kan medverka till att 

positionera Jönköping. Man arrangerar också en föreningsträff 2020 11 09, där 

även idrottsalliansen inbjuds delta. 

 

Idrottsalliansen förklarar sig villig att samspela med Sanda Idrottscentrum för 

att sätta fokus på frågan, och bidra till påverkan. Vi har redan planerat en 

debattartikel att införas snarast på temat elitidrott - utbildning, där vi även vill 

fokusera på nästa steg – Jönköping University - som ett ”idrottsvänligare” 

lärosäte.  

Karin har uppdraget att upprätta ett förslag till insändare, där hänsyn också 

tas till medskick vid dagens möte (avstämning görs också med Carin/Dennis 

betr innehåll). 

 

Dagordning § 3 

Dagordningen godkändes. 

Föregående 

protokoll § 4 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

 

Ekonomi § 5 

  Göran refererade till föregående mötes ekonomiska rapport för tredje kvartalet. 

Därutöver inget nytt att rapportera. 

 

Kultur och Fritid § 6 

  Coronastödet från kommunen 

  Beslut har nu fattats, föreningarna informerats och ansökningsomgången för 

tredje kvartalet pågår. Noterades att man infört en ansökningsomgång för både 

tredje resp fjärde kvartalet, vilket var ett medskick från oss vid föregående 

möte.  

 

Bidragsöversynen 

Ann kommenterade det yttrande hon enligt uppdrag sammanställt över 

förslaget till nya bidragsregler. Yttrandet är nu insänt och Ann har dessutom 

haft telefonkontakt med Martin Funck i ärendet. (Bilaga 1 till 

originalprotokoll). 

Några beslut i bidragsfrågorna är redan tagna, men jämställdhetsfrågan har 

skjutits på framtiden, då den varit svår att ”få till”. 

 

Uppföljning av frågor kring arrenden, tomträtter, avgifter mm. 

Calle rapporterade att han haft kontakt med Linda Helte på Tekniska Kontoret 

för uppföljning av frågor enligt ovan. Vi har inbjudits till möte 2020 11 27 kl 

13:00 på Hoven. Calle, Ann, Cicki och Göran deltar. Uppdrogs åt Calle 

tillfråga Bengt Mulle Edh om han har möjlighet att delta. 



  Samspel med politiker och tjänstemän på olika nivåer 

Noterades att vi under flera punkter idag diskuterat påverkansarbete, och vilka 

vägar vi ska gå. Ibland är direktkontakt med kommunalråden befogad, men vi 

bör också respektera kultur- och fritidsnämndens politiker, i första hand dess 

presidie när det gäller strategiska frågor, som kan ha betydelse för 

fritidssektorns status och utveckling. Då kan vi gå hand i hand för att påverka 

kommunstyrelsenivån. Värt att notera är också att vi har ett bra och 

kontinuerligt samspel med Kultur och Fritids tjänstemän.  

Uppdrogs åt Calle att kontakta Ann-Marie Nilsson i två ärenden, dels 

kommande Idrottsforum, dels frågor kring elitidrott – utbildning. 

 

Coronafrågor § 7 

  Samarbete med Simonsson-gruppen 

  Läget är oförändrat sedan senaste avstämningen. Calle har haft kontakt med 

Tommy Fritz, med rapport om nuläget, och beskedet är att man vill fortsatt 

avvakta. 

  Beslutades att vila på frågan till efter årsskiftet. 

 

  RF:s stöd   

  Ansökningsomgången för kvartal tre pågår mellan den 15 och 26 oktober. 

Jocke rapporterade att det i nuläget är 13 IF från Jönköping som sökt centralt 

stöd. 

  Rapporten godkändes. 

 

  Publik 

  Noterades att regeringen beslutat att höja publikgränsen till 300 personer för 

idrottsevenemang som har anvisade sittplatser. Undantaget gäller från den 1 

november och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande 

rekommendationer. Regioner kan också ta individuella beslut om lägre 

publikantal beroende på regionalt smittläge.  

 

Digitalt  § 8 

Idrottsforum Joakim och Calle presenterade ett preliminärt upplägg för Idrottsforum som 

diskuterats vid mötet med planeringsgruppen 2020 10 15.  

 

  Idrottsforum arrangeras 2021 02 03 kl 19:00 – 21:00. Tanken är att 

Idrottsforum sänds från en studio, med programledare och några av 

kommunalråden på plats, och med övrigt deltagande via länk. Ambitionen är 

att få till interaktivitet, och ur planeringssynpunkt bör en del frågor sändas in 

och förberedas på förhand. 

  Prel programpunkter: 

• Återkoppling från tidigare Idrottsforum, vad har hänt? 

• Debatt  

• Jönköping som idrottsstad – fokus på elitidrott – utbildning 

• Goda exempel/inspiration från föreningar – hämtade någonstans i Sverige 

 

De presenterade idéerna för Idrottsforum gillades.  

Beslutades dessutom komplettera planeringsgruppen med Karin Spjuth. Nästa 

möte genomförs 2020 10 27 kl 13:30 på RF-SISU Småland. 

 



Kommunikation § 9 

 Aktuellt i aktivitetsplanen 

 Utöver beslutad åtgärd under § 2 diskuterades att i nästa steg skriva en 

insändare betr kostnaderna för de speltillstånd som beviljas av 

Spelinspektionen. Avgifterna belastar de inhemska ideella organisationernas 

spelverksamhet hårt, vilket knappast kan ha varit avsikten när systemet 

förändrades. Många är säkerligen ovetande om kostnadsbilden både inom 

föreningslivet och bland beslutsfattare, vilket bla bekräftades av Bengt, som 

haft uppdraget att ta upp frågan med lokala intressenter.  

  Diskuterades dessutom andra åtgärder hur vi kan bli aktiva i påverkansarbetet 

– en fråga som vi får återkomma till. 

 

Träningscenter  § 10 

för kanotister Calle rapporterade betr arbetet att utveckla ett träningscenter för kanot i 

Jönköping. Martin Funck undersöker möjligheten att hitta finansiering för en 

tränartjänst, ev via Region Jönköping. Förutsättningarna för etablering av ett 

träningscenter för kanot ska preciseras för Svenska Kanotförbundet senast 

2020 12 31. 

  Rapporten godkändes. 

 

Hemmavinsten § 11 

  Försäljning   

  Den senaste månadsrapporten för Hemmavinsten lades till handlingarna. 

Diskuterades dessutom olika idéer för att stärka föreningarnas försäljning, 

Noterades att Mikael och Bengt har en del goda tips om hur föreningarna kan 

lägga upp det för att öka sin försäljning och stärka sina intäkter. 

   

  Ansökan om ny spellicens 

 Noterades att alla handlingar nu är klara inför ansökan om ny spellicens hos 

Spelinspektionen, vilket beslutades vid föregående möte. Göran och Mikael 

fullföljer ansökan. 

 

EM, VM och § 12  

OS-fonden Det fanns inget att rapportera i nuläget. 

 

Lokal-TV § 13  

  Bengt rapporterade att årsmötet skjutits upp till 2020 11 19. 

   

Övrigt  § 14  

  Erbjudande om organisationsutveckling 

  Jönköpings kommun, RF-SISU Småland och Linnéuniversitetet har inbjudit 

till en serie frukostmöten för organisationsledare. Inbjudan riktar sig till 

föreningar, men om någon av styrelsens ledamöter har intresse att delta går det 

säkert bra. Uppdrogs åt Calle att vidarebefordra inbjudan till styrelsens 

ledamöter. 

 

  Lokal i samband med julskyltningen 

   Beslutades avstå från att utnyttja tidigare erhållet erbjudande. 

 

   



 Nästa § 15 

 styrelsemöte Nästa styrelsemöte genomförs den 26 november kl 16:30. Uppdrogs åt Bengt 

    att beställa jultallrik, som vi i dessa coronatider väljer att inta (utan respektive 

- och på enskild plats) på RF – SISU Småland efter avslutat styrelsemöte. 

   

Avslutning § 16 

  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och avslutade detsamma.  

 

   

  Justeras: 

 

  Christina Ericsson      Calle Tollén             

  Sekreterare               ordförande       


