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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  2020 11 26 kl 16:30-18:00 

Plats:  Digitalt möte via Teams  

 

Närvarande: CalleTollén, ordförande 

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustafsson 

  Susanne Görsberg 

  Björn Johansson 

  Joakim Walltegen 

  Mikael Jerkinger, valberedningen och Hemmavinsten (§ 1 – 4) 

 

Anmält förhinder:  Ann Axelsson 

  Bengt Kinell  

  Karin Spjuth 

     

Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes, där punkten Hemmavinsten och Rapport från 

valberedningen lyftes fram i dagordningen. 

 

Hemmavinsten § 3 

  Mikael rapporterade  

  att försäljningen av Hemmavinsten är stabil med en försiktig uppgång sedan 

april månad, 

  att ansökan om nytt speltillstånd hos Spelinspektionen har fått kompletteras 

efter begäran, och nu väntar vi på beslut. Nuvarande speltillstånd gäller till 

2021 01 19, 

  att kontakter tagits med HV71 och RF-SISU Småland angående en gemensam 

skrivelse till ansvarig minister beträffande avgifterna för speltillstånd för större 

lotterier. Vi avvaktar åtgärd tills beslut om speltillstånd erhållits. 

  Rapporten godkändes. 

 

Valberedningen §4 

  Mikael rapporterade från valberedningens arbete. Noterades att Bengt Kinell, 

Björn Johansson och Dan Gustafsson står tillförfogande för omval på två år, 



  medan Karin Spjuth och Christina Ericsson avböjer omval. Calle Tollén står 

till förfogande för omval för en tid av ett år. 

  Diskuterades ett antal namn för valberedningens fortsatta arbete på kort och 

lång sikt. Styrelsen tackade för avstämningen och önskade valberedningen 

lycka till i det fortsatta arbetet. 

 

Föregående 

protokoll § 5 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

 

Ekonomi § 6 

  Göran kommenterade den ekonomiska rapporten för kvartal tre för 

Hemmavinsten respektive Idrottsalliansen.  

  Rapporten godkändes. 

Beslutades att 30 000 kronor av årets överskott för Idrottsalliansen tillförs 

EM-, VM- och OS-fonden, och att övrigt överskott förs till kapitalet. 

 

Kultur och Fritid § 7 

  Coronastödet från kommunen 

  Calle rapporterade att kommunen avvaktar med att besluta om fördelningen av 

coronastöd för kvartal tre tills samtliga SF fattat beslut om fördelning. 

Kommunen kommer att tillämpa samma principer som vid tidigare 

fördelningsomgång. Vi kommer att få ta del av förslaget innan beslut fattas.   

  Rapporten godkändes. 

 

Uppföljning av frågor kring arrenden, tomträtter, avgifter mm. 

Det planerade mötet med Linda Helte på Tekniska Kontoret 2020 11 27 har 

ställts in av förklarliga skäl. Calle har förhoppningen att vi ska kunna 

genomföra ett fysiskt möte i början av året, och om det inte är möjligt 

genomförs ett möte digitalt. 

Uppdrogs åt Calle att ta förnyad kontakt med Linda, och återkomma till 

styrelsen i ärendet. 

 

  Bidragsöversynen 

Calle rapporterade att vi nu fått återkoppling på de synpunkter som skickades 

in över förslaget till förändrade bidragsnormer. Av rapporten framgick att 

kommunen, efter våra medskick, i nuläget avstår från att införa 

jämställdhetsbonus och istället hänvisar till möjligheten att söka bidrag för 

särskilda jämställdhetsinsatser.  

Man har även beslutat att införa ett stipendium till Årets Fritidsförening, 

istället för ungdomsledarstipendier, där man vill ha vår hjälp med nominering 

av kandidater, samt bli involverade i beslutsprocessen - om det handlar om en 

idrottsförening (Bilaga 1 till originalprotokoll). 

 

  Övrigt 

Calle fick vid föregående möte uppdraget att kontakta Ann-Marie Nilsson i två 

ärenden, dels kommande Idrottsforum, dels frågor kring elitidrott – utbildning. 

Efter avstämning med Kultur och Fritid avvaktar vi vidare kontakt angående 

elitidrott – utbildning då Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Henrik 

Andersson, inom kort kommer att träffa kommunledningen i denna fråga. 



Coronafrågor § 8 

  RF:s stöd   

  Göran och Joakim rapporterade betr utfallet av ansökningsomgången för 

kvartal tre, 

  att antalet ansökningar är färre än tidigare i hela riket, så även i Småland och 

Jönköping, 

  att 33 föreningar i Jönköpings kommun får totalt 1,7 mkr exkl det stöd som 

fördelas via respektive Specialförbund,  

  att möjligheten att ansöka om stöd för kvartal fyra öppnas i början av januari 

2021.  

 

Digitalt  § 9 

Idrottsforum Joakim och Calle presenterade programmet för Idrottsforum 2021 02 03 kl 

19:00 – 20:30. Förslaget till program samt detaljer i upplägget framgår av 

bilaga 2. 

  Styrelsen såg positivt på förslaget, och avvaktar ytterligare information om ev 

involvering av styrelsens ledamöter. 

  Uppdrogs åt respektive styrelseledamot att sätta sig in i kommunens 

Måldokument ”Plan för idrott”, och att vi tar upp frågor kring planen vid 

styrelsens januarisammanträde. 

 

Kommunikation § 10 

 Aktuellt i aktivitetsplanen 

 Noterades att vår senaste insändare på temat elitidrott - utbildning ska vara 

insänd, men har ännu ej varit införd. Vi avvaktar ytterligare någon vecka innan 

vi ”efterlyser” densamma. Calle kontaktar vid behov Karin för eventuell 

åtgärd. Vi avvaktar tills vidare med insändare betr kostnaderna för de 

speltillstånd som beviljas av Spelinspektionen (se §3). 

 

Träningscenter  § 11 

för kanotister/ Calle rapporterade betr  

- Träningscenter för kanot, 

att begärda underlag nu tillsänts Svenska Kanotförbundet. Besked väntas 

före nyår om intresse för etablering i Jönköping kvarstår 

- Utveckling av nationellt elitidrottscentra  

att ansökan om projektstöd för etablering av ett nationellt 

elitidrottscentrum och framtagandet av en modell för kommande 

idrottsetableringar i Jönköpingsregionen har upprättats. Kommunen 

kommer ansöka om stöd hos Region Jönköping samt RF-SISU Småland. 

  Rapporten godkändes. 

 

EM, VM och § 12  

OS-fonden Noterades att inga ansökningar hittills inkommit, och frågan är vad vi kan 

förvänta oss detta ”coronapräglade” idrottsår.  

 

Lokal-TV § 13  

  Lokal-TV-föreningen har genomfört sitt årsmöte och har styrelsemöte ikväll – 

därav Bengts frånvaro.  



  Calle rapporterade att sändningarna är igång och det har blivit högt tryck från 

bl a Svenska Kyrkan och Pingstkyrkan med sändningar under december och 

under jul och nyår. 

  Rapporten godkändes. 

 

Mötesdatum § 14 

  Beslutades om kommande möten enligt följande: 

  Styrelsemöten: 19 januari, 24 februari och 23 mars  

 Årsmöte:          15 april (något senare än vanligt, men med förhoppningen att   

                                     mötet kan ske fysiskt). 

 

Årsmötet 2021 § 15 

  Förberedelser inför årsmötet 

  Uppdrogs åt   

  Christina Ericsson att upprätta ett första underlag till verksamhetsberättelse 

inför styrelsens januarimöte, 

  Göran Carnander att upprätta bokslut för 2020, samt förslag till 

verksamhetsplan och budget för 2021 inför styrelsens januarisammanträde. 

  Björn väckte frågan om behov av revidering av stadgarna med anledning av 

den moderna teknik vi nu tagit i bruk vid årsmöte och styrelsemöten. 

Eventuellt behöver ändringar göras under §§17 och 24 i stadgarna. 

  Uppdrogs åt styrelsen att gå in och kika på berörda avsnitt, samt åt Calle att 

förbereda ett förslag till ändring inför styrelsens januarisammanträde. 

 

Övrigt § 16 

  Göran väckte frågan om kommunens arrangemang av tipspromenader – 

kostnadsfritt – kan ses som ”illojal” konkurrens med föreningslivet. Noterades 

att kommunen säkert haft goda intentioner, men är omedvetna om eventuella 

effekter på föreningslivets arrangemang och intäktsmöjligheter. 

  Uppdrogs åt Göran att försiktigt ta upp frågan vid lämpligt tillfälle via våra 

etablerade kontakter. 

   

  Avslutning § 17 

  Calle konstaterade att ett digitalt möte inte är den bästa mötesformen, men i 

aktuellt läge bättre än inget möte alls. Han tackade för engagemanget vid 

dagens möte och avslutade detsamma. 

 

   

  Justeras: 

 

  Christina Ericsson      Calle Tollén             

  Sekreterare               ordförande       


