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Styrelsemöte  

 

Protokoll      Fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  

Tid:  2021 03 23 kl 16:30-17:50 

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 

  Noterades att det inte fanns något nytt att rapportera. 

 

Kultur och fritid § 5 

  Yttrande över långtidsplan  

  Idrottsalliansen har, med kort varsel, inbjudits yttra sig över prioritering av 

långtidsbehov när det gäller anläggningsinvesteringar. Styrelsen har underhand 

gjort medskick inför yttrandet, som Calle har kommunicerat med kommunen.  

  Noterades betr  

  * motorsport: att frågan utreds under 2021 och därför inte finns med i planen 

  * skyttesport: att frågan är ny 

  * snökanoner att möjlighet finns för föreningar att söka investeringsbidrag 

inom ordinarie föreningsbidrag 



  * velodrom: att extern finansiering och vidare utredning förutsätts om det ska 

bli aktuellt. 

  Rapporten godkändes. 

 

  Samspel med kultur och fritid 

  Calle rapporterade från underhandskontakter med Martin F att det finns ett 

ömsesidigt behov av att vi på nytt hittar kontinuitet i kontakterna. Samspelet 

har under den pågående pandemin blivit lite eftersatt. 

  Beslutades arbeta för att det blir minst två möten per år, varav det ena är på 

tjänstemannanivå och det andra även inkluderar kultur- och fritidsnämndens 

presidium.  

  Uppdrogs åt Calle att försöka boka in ett första digitalt möte under våren. 

 

  Elitidrottscentrum/etableringar av specialidrottsförbund i Jönköping 

  Calle rapporterade från arbetsgruppen för elitidrotts-/utvecklingscentrum. 

Innan ytterligare steg tas för att specialförbund på olika sätt ska etablera sig i 

Jönköping måste ett förankringsarbete ske inom kommunen betr bl a ansvar 

och arbetssätt.  

  Rapporten godkändes.  

 

  Diskuterades det underlag med kompletterande frågor som Svenska 

Kanotförbundet vill ha svar på innan beslut fattas om etablering av 

utvecklingscentrum för kanot, där Jönköping och Växjö är konkurrenter. 

  Konstaterades till sist att det är många frågor som inte ligger på 

Idrottsalliansens bord att besvara, men att vi som vi tidigare uttryckt ställer oss 

positiva till en etablering av utvecklingscentrum för kanot i Jönköping, och att 

vi är beredda att samverka.  

  Uppdrogs åt Calle och Cicki att avge vårt yttrande. 

   

Coronafrågor § 6 

  Coronastödet från kommunen 

  Noterades att Jönköpings kommuns stöd för kvartal 4 har fördelats.  Man 

följer utvecklingen och är beredda att vid behov skjuta till ytterligare resurser 

till föreningslivet under året. 

   

  RF:s stöd  

  Noterades att RF:s stöd för kvartal 4 har fördelats. Inga nya besked finns om 

ansökan av det centrala stödet för januari och februari månad 2021. 

  RF bearbetar regeringen för att få till ett fortsatt stöd till idrotten under året. 

Man pekar speciellt på de behov som finns för ungdomsidrotten att starta om, 

inte minst mot bakgrund av att man tappat i aktivitet och utövare. Detta kan bl 

a utläses i redovisningen av det lokala aktivitetsstödet för 2020. 

  Rapporten godkändes.    

  

Idrottsforum § 7 

  Joakim rapporterade 

  att samtliga deltagare erhållit dokumentationen från Idrottsforum som 

genomfördes digitalt 2021 02 03.  

  att ett utvärderingsmöte genomförts tillsammans med medarrangörerna, 

  med fokus på förbättringsmöjligheter, 



att idéer för hur man skulle kunna arbeta med fortsatt fördjupning av några 

utvalda frågor har diskuterats, men ej beslutats. 

Beslutades att återkomma till frågan om fördjupning av utvalda frågor från 

Idrottsforum vid möte med Idrottsalliansens styrelse senare i vår. 

 

 Årsmötet § 8 

Årsmötet 2021 04 15 

Noterades att hemsidan har uppdaterats med inbjudan och handlingar inför 

årsmötet. Inbjudan skickas även med e-post till föreningarna i dagarna. Frida 

Boklund har med glädje tackat ja till att sitta som ordförande vid årsmötet, och 

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson medverkar som gäst. 

Calle, Göran, Joakim och Frida kommer att finnas på plats i möteslokalen 

tillsammans med tekniskt ansvarig från RF-SISU Småland, medan övriga finns 

med via Teams. 

Beslutades  

  att uppdra åt Joakim att komplettera handlingarna på hemsidan med förslaget 

till stadgeändring, 

  att genomföra ett förmöte med de som ska närvara fysiskt vid årsmötet för 

genomgång av praktiska detaljer, 

  att, av framför allt praktiska skäl, avstå från att sända årsmötet via Lokal-TV, 

även om idén är god och det skulle ge ett mervärde, 

  att uppdra åt Karin göra en pressinbjudan inför årsmötet, samt ett 

pressmeddelande om stipendiaterna. Ett pressmeddelande bör också göras 

efter årsmötet, vilket förbereds av Karin/Joakim, 

  att uppdra åt Calle att välkomna och presentera Karl-Erik Nilsson, förbereda 

valberedningen på presentation av förslagen till val, samt förbereda Frida för 

presentation av revisorernas berättelse. 

 

Kommunikation § 9 

 Se beslut ovan under § 8. 

   

Hemmavinsten § 10 

  En lägesrapport för Hemmavinsten 2021 02 28 har tidigare utsänts. 

  Bengt rapporterade 

  att försäljningen ligger på en stabil nivå, 

  att en uppdatering/ nyinvestering i systemet behöver göras, en åtgärd som inte 

berör Idrottsalliansen ekonomiskt, 

  att uppdatering av uppgifter till Spelinspektionen behöver göras efter skiftet 

av styrelseledamöter vid årsmötet. 

  Rapporten godkändes. 

 

EM, VM och § 11  

OS-fonden Beslutades uppdra åt Ann att kontakta stipendiaterna inför utdelning, samt se 

till att videosnutt produceras med respektive stipendiat. Förhoppningen är att 

det ska kunna visas vid årsmötet. Ann uppdaterar Karin inför upprättandet av 

pressinformation om stipendiaterna.  

  Beslutades dessutom uppdra åt Joakim att uppdatera hemsidan med uppgifter 

om stipendiaterna 2019 och 2020. 

 

Emil Andrae,  



  Lokal TV § 12  

  Bengt refererade till protokoll från Lokal-TV:s senaste styrelsemöte som 

tidigare utsänts. Spänningen är stor inför premiärdagen den 27 mars med en 

gedigen sändningstablå.  

  Rapporten godkändes. 

  Beslutades  

  att Calle medverkar vid kommande möte för utvecklingsdiskussioner 

tillsammans med Lokal-TV, Destination Jönköping och kultur och fritid, 

  att vid styrelsemöte senare i vår diskutera Idrottsalliansens möjligheter med 

Lokal-TV. 

 

Nästa styrelse- § 13 

möte Tidpunkt för nästa styrelsemöte beslutas efter årsmötet. 

 

Avslutning § 14 

  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och för den delen också för 

hela arbetsåret, som varit hans första år som ordförande för Idrottsalliansen. 

Det har varit stimulerande men annorlunda konstaterade Calle.  

 

   

  Justeras: 

 

  Christina Ericsson      Calle Tollén        

       sekreterare  ordförande  

  

   

   


