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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  2021 01 19 kl 16:30-18:20 

Plats:  Digitalt möte via Teams  

 

Närvarande: CalleTollén, ordförande 

  Ann Axelsson  

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustafsson 

  Susanne Görsberg 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell (fr o m § 5) 

  Karin Spjuth  

  Joakim Walltegen 

 

   

Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes. 

Föregående 

protokoll § 3 

  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  

 

Ekonomi § 4 

  Göran rapporterade att bokslutet är klart och hänvisade till den ekonomiska 

berättelsen i underlaget till verksamhetsberättelse. Kontakt kommer att tas med 

revisorerna inför revisionen inom kort. Han rapporterade också att 

medlemsavgifter betalts in av 103 föreningar. Det motsvarar samma 

medlemsantal som under 2019. 

  Rapporten godkändes. 

 

Kultur och fritid § 5 

  Kommunens anläggningsutredning 

  Idrottsalliansen har fått möjlighet att yttra sig över kommunens 

anläggningsutredning senast 2021 01 21. De utsända underlagen 

kommenterades och styrelsen gjorde värdefulla medskick inför remissvaret. 



  Uppdrogs åt Calle och Cicki att utforma remissvaret utifrån förda 

diskussioner. 

 

  Ev etableringar av specialidrottsförbund i Jönköping 

  Calle presenterade ett underlag som arbetats fram lokalt för att utveckla 

Jönköping till ett elitidrotts-/utvecklingscentrum för flera olika 

specialidrottsförbund. 

  Noterades 

  att det är ett bra initiativ, som ligger i linje med de utvecklingsdiskussioner vi 

haft kring utveckling av elitidrott, arenautveckling och lokala 

utbildningsmöjligheter, 

  att Idrottsalliansen gärna är delaktig i det fortsatta arbetet, 

  att beslut ännu ej fattats beträffande Jönköpings kommuns ansökan om 

projektstöd för etablering av ett nationellt elitidrottscentrum, 

  att Calle varit i kontakt med Frida Boklund, Företagarna, som är intresserade 

av samverkan.  

 

  Coronastödet från kommunen 

  Göran kommenterade den sammanställning som tidigare utsänts över 

kommunens fördelning av coronastöd för kvartal 3 2020.   

  Rapporten godkändes. 

  Uppdrogs åt Joakim att skicka kompletterande information om det stöd som 

RF-SISU Småland haft uppdraget att fördela. 

 

  Uppföljning av frågor kring arrenden, tomträtter, avgifter mm. 

Det tidigare uppskjutna mötet med Linda Helte på tekniska kontoret 

genomförs digitalt 2021 02 03 kl 11:00 – 12:00. Idrottsalliansen representeras 

av Calle, Ann och Göran. Uppdrogs åt Calle att även tillfråga Bengt Mulle 

Edh om deltagande. 

 

Nya bidragsnormer 

Noterades att information nu gått ut till föreningarna beträffande kommunens 

nya bidragsnormer som fastställdes i december. 

 

Coronafrågor § 6 

- övrigt Noterades  

  att RF:s stöd för kvartal 3 framgår av den sammanställning Göran upprättat,  

  att information om ansökningsomgången för kvartal 4 väntas inom kort, 

  att RF beräknar att idrotten skulle behöva ytterligare 2 – 4 miljarder i stöd 

under året för att kunna kompensera idrotten, och för att kunna omstarta 

verksamheten. Inga beslut finns ännu för stöd under 2021, 

  att det finns en stor oro för effekterna framförallt för barn- och 

ungdomsverksamheten mot bakgrund av begränsningar i verksamheten och 

nedstängningen av anläggningar, 

  att utomhusanläggningarna i Jönköpings kommun åter öppnas den 25 januari, 

vilket är något senare än flera andra kommuner i Jönköpings län. 

 

Digitalt  § 7 

Idrottsforum Joakim rapporterade bl a  

  att Idrottsforum 2021 02 03 genomförs enligt tidigare presenterat program,  



  att det i dagsläget är 51 deltagare anmälda, varav 1 politiker och 12 deltagare 

från arrangörerna, 

  att anmälningstiden förlängts till 2021 01 24, 

  att flera insatser görs för att öka deltagarantalet, 

  att styrelsen uppmanades anmäla sig, samt välja tema för gruppdiskussioner, 

  Rapporten godkändes. 

 

Årsmötet § 8 

Årsmötet 20210421 

Diskuterades en del praktiska frågor mot bakgrund av att årsmötet eventuellt 

måste genomföras digitalt. Frågorna tas upp på nytt vid nästa sammanträde. 

   

Beslutades 

uppdra åt Cicki att göra ändringar i utkastet till verksamhetsberättelsen utifrån 

förda diskussioner, 

  uppdra åt Göran att göra föreslagna kompletteringar i utkastet till 

verksamhetsplanen  

  uppdra åt Calle att upprätta förslag till ändring i stadgarna enligt förda 

diskussioner. 

  

  Vid nästa sammanträde fattas beslut om samtliga underlag som ska föreläggas 

årsmötet. 

 

Kommunikation § 9 

 Aktuellt i aktivitetsplanen 

 Under sammanträdets gång har vi vid flera tillfällen kommit in på pandemins 

effekter på idrotten, och hur rekommendationer, lagar och beslut tolkas och 

omsätts i praktiken. Skalar vi ner problematiken konstaterar vi att vi 

framförallt är bekymrade över hur restriktioner och nedstängningar påverkar 

barn och ungdomar. Det är av största vikt att idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet kan komma igång igen, och att det kan ske på ett 

smittsäkert sätt. Här behövs kraftsamling från alla involverade. 

 

  Uppdrogs åt Karin  

 att upprätta ett förslag till insändare beträffande vikten av att hålla igång barn- 

och ungdomsverksamheten, och  

 att förslaget stäms av med övriga styrelsen. 

 

Träningscenter  § 10 

för kanotister/ Calle rapporterade  

  att Svenska Kanotförbundet har erhållit alla begärda underlag, men att beslut 

ännu ej har fattats. 

  Rapporten godkändes. 

 

Hemmavinsten § 11 

  Skrivelse till Spelinspektionen 

  Bengt presenterade, enligt tidigare uppdrag, ett förslag till skrivelse till 

Spelinspektionen angående de höga avgifterna för speltillstånd. Skrivelsen har 

upprättats i samspel med HV 71, och efter kontakt med RF-SISU Småland. 



  Styrelsen tillstyrkte förslaget, efter medskick av redaktionell art, samt 

uppdrog åt Bengt att arbeta vidare enligt förda diskussioner. 

 

  Beslut om speltillstånd 

  Rapporterades att Spelinspektionen nu fattat beslut om speltillstånd att gälla 

från 2021 01 17 och ett år framåt. 

  Lägesrapport 

  En lägesrapport för Hemmavinsten 2020 12 31 lades till handlingarna. 

  Rapporten godkändes. 

   

EM, VM och § 12  

OS-fonden Ann rapporterade att tre ansökningar hittills inkommit. 

  Beslutades avvakta med beslut till nästa styrelsemöte med förhoppning att 

ytterligare ansökningar kan komma in.  

 

Lokal TV § 13  

  Bengt kommenterade utsänt protokoll från Lokal TV-föreningens senaste 

styrelsemöte. Noterades att man väntar beslut från Com Hem och Telia innan 

man på allvar kan utveckla sändningar för en bredare publik. 

  Rapporten godkändes. 

 

Nästa styrelse- § 14 

möte Nästa styrelsemöte genomförs 2021 02 24. 

 

Valberedningen § 15 

  Calle presenterade valberedningens förslag till nya styrelseledamöter.  

   

Avslutning § 16 

  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och avslutade detsamma. 

 

   

  Justeras: 

 

  Christina Ericsson      Calle Tollén        

       sekreterare  ordförande  

  

   

   


