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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  2021 02 24 kl 16:30-17:45 

Plats:  Digitalt möte via Teams  

 

Närvarande: CalleTollén, ordförande 

  Ann Axelsson  

  Göran Carnander  

  Christina Ericsson 

  Dan Gustafsson 

  Susanne Görsberg 

  Björn Johansson 

  Bengt Kinell  

  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 och revisorernas berättelse är klara och 

verksamhetsberättelsen har kompletterats med dessa dokument. Han 

rapporterade också att ansökan om föreningsbidrag för 2021 insänts och 

kommer att kompletteras med resterande handlingar efter årsmötet. 

  Rapporten godkändes. 

 

Kultur och fritid § 5 

  Kommunens anläggningsutredning 

  Rapporterades att Calle och Cicki, enligt uppdrag från föregående 

styrelsemöte, har sammanställt och insänt remissyttrande över kommunens 

anläggningsutredning (bil 1 till originalprotokoll). Calle har också medverkat 

vid ett uppföljningsmöte med kommunen angående anläggningsutredningen, 

där även RF-SISU Småland medverkade. 

  Rapporten godkändes. 



  Ändrade bidragsregler 

Noterades att de ändrade bidragsreglerna nu har trätt i kraft, och tillämpas vid 

årets ansökan om bidrag. 

 

  Digitalt möte med tekniska kontoret 

Calle presenterade en skriftlig rapport från det digitala mötet med Linda Helte 

på tekniska kontoret som genomfördes 2021 02 23.  Även Ann och Göran 

deltog (bil 2 till originalprotokoll). 

Rapporten diskuterades och kommer att kompletteras av Calle innan den läggs 

som bilaga till dagens protokoll. Noterades att nytt möte kommer att 

genomföras senare i vår, förhoppningsvis fysiskt, och med representation även 

från kultur- och fritidskontoret. 

Rapporten godkändes. 

  

  Elitidrottscentrum/etableringar av specialidrottsförbund i Jönköping 

  Calle rapporterade att en arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med frågor 

kring att utveckla Jönköping till ett elitidrotts-/utvecklingscentrum. I 

arbetsgruppen ingår företrädare för näringslivskontoret, kultur och fritid, 

Destination Jönköping, RF-SISU Småland, och Idrottsalliansen (Calle). 

  Arbetsgruppens första möte genomförs 2021 02 25.  

  Noterades dessutom att Svenska Kanotförbundet väntas fatta sitt beslut om 

etablering av utvecklingscentrum för kanot, där Jönköping har skarp 

konkurrens från andra kommuner. 

  Rapporten godkändes. 

  

Coronafrågor § 6 

övrigt  RF:s stöd 

  Joakim och Göran rapporterade beträffande det centrala stödet 

  att beslut om RF:s stöd för kvartal 4 2020 kommer att kommuniceras i slutet 

av denna vecka. Göran kommer därefter att sammanställa ett dokument med 

det samlade stödet från RF 2020 till föreningarna i Jönköping,  

  att regeringen beslutat tillföra idrotten ytterligare drygt 300 mkr för fördelning 

för årets första två månader, men att beslut om fortsatt stöd ännu ej fattats. 

Helt klart är att behoven finns, vilket RF tidigare tydliggjort för regeringen, 

  Rapporten godkändes. 

   

  Coronastödet från kommunen 

  Noterades att Jönköpings kommun kommer att besluta om fördelning av sitt 

stöd för kvartal 4 enligt tidigare riktlinjer, och med RF:s fördelning som 

underlag. 

   

Digitalt  § 7 

Idrottsforum Joakim rapporterade   

  att Idrottsforum 2021 02 03 genomfördes helt enligt planerna. Deltagarantalet 

uppgick till knappt 100, vilket är ungefär lika många som vid det senast 

genomförda forumet. 

  att det framgått att de flesta av deltagarna var mycket nöjda med årets 

Idrottsforum, men att majoriteten dock föredrar en fysisk mötesplats, 

  att ett uppföljningsmöte kommer att genomföras tillsammans med 

medarrangörerna,  



  att en dokumentation är på gång som kommer att delges alla deltagare. 

 

  Styrelsen gjorde också några medskick över sina intryck från årets 

Idrottsforum vilket noterades av Joakim. Förutom konstruktiva synpunkter 

uttrycktes en allmän nöjdhet med arrangemanget, och tack framfördes till de 

inblandade för nedlagt arbete. 

 

Årsmötet § 8 

Årsmötet 2021 04 15 

Beslutades  

att genomföra årsmötet digitalt.  

  att godkänna verksamhetsberättelsen 2020 inklusive förvaltningsberättelsen 

att föreläggas årsmötet, 

  att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 att 

föreläggas årsmötet, efter revidering av budgeten utifrån beslut om 

stipendiebelopp under § 12 vid dagens möte, 

  att uppdra åt Göran att upprätta föredragningslistan för årsmötet, 

  att godkänna förslaget till stadgeändring att föreläggas årsmötet, efter vid 

sittande möte föreslagen justering,  

  att uppdra åt Göran att upprätta inbjudan. 

  att uppdra åt Joakim att samordna och slutligt utforma de underlag som ska 

utsändas och läggas som information på hemsidan, 

  att uppdra åt Calle att tillfråga Frida Boklund om uppdraget som 

mötesordförande, 

  En del praktiska frågor återstår att lösa och tas upp vid nästa sammanträde.

  

Kommunikation § 9 

 Aktuellt i aktivitetsplanen 

 Underhand har beslut fattats om att avstå från vår planerade insändare 

beträffande vikten av att hålla igång barn- och ungdomsverksamheten. Detta 

mot bakgrund av att en rad artiklar och insändare på temat dök upp i media. 

Samtidigt lättades också på restriktionerna.  

 

 Diskuterades olika infallsvinklar på temat: fortsatt oro för hur framförallt våra 

äldre tonåringar påverkas, tacksamhet över det jobb som idrotten gör, ledarnas 

uthållighet, peppning i idrottsleden mm.   

 Beslutades dock att vila på hanen och inte vidta någon åtgärd i nuläget. 

 

Hemmavinsten § 11 

  Bengt rapporterade att en skrivelse nu tillställts Spelinspektionen angående de 

höga avgifterna för speltillstånd. Han refererade också till den lägesrapport för 

Hemmavinsten 2021 01 31 som tidigare utsänts. 

  Rapporten godkändes. 

 

EM, VM och § 12  

OS-fonden Tre ansökningar om stipendier ur EM, VM och OS-fonden har inkommit, 

varav två befanns uppfylla statuterna. 

   Beslutades  

   dels utse Emil Andrae och Oscar Olausson, båda HV 71, till stipendiater, 



dels att stipendiesumman, liksom föregående år, ska uppgå till 3 000 kronor 

per stipendium, 

dels uppdra åt Ann att i samråd med stipendiegruppen och Karin planera för 

  utdelning av stipendierna, kontakter med berörda, information till media mm. 

Emil Andrae,  

Lokal TV § 13  

  Bengt rapporterade att Lokal-TV:s sändningar nu kan ses även via Com Hem 

och Telias nät, vilket innebär att man når mer än 50 000 hushåll. Nu finns 

goda utvecklingsförutsättningar. 

  Rapporten godkändes. 

 

Nästa styrelse- § 14 

möte Nästa styrelsemöte genomförs 2021 03 23. 

 

Övrigt § 15 

  Csam 

  Calle rapporterade att Idrottsalliansen inbjudits ingå i Csam 

(Civilsamhällesnätverket), och att Calle själv fått förfrågan om att ingå i 

styrgruppen för detta nätverk. Calle har underhand tackat nej till 

förfrågningarna. Styrelsen tyckte beslutet att avstå var befogat med hänvisning 

till våra erfarenheter från tidigare lokala konstellationer för samverkan i 

civilsamhället. 

 

  Evenemangsdagboken 

  Calle rapporterade att kommunens evenemangsdagbok nu är klar. (bil ??? till 

originalprotokoll)  

    

Avslutning § 16 

  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och avslutade detsamma. 

 

   

  Justeras: 

 

  Christina Ericsson      Calle Tollén        

       sekreterare  ordförande  

  

   

   


