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Styrelsens sammansättning och övriga förtroendevalda 
 
Ordförande Carl-Gustaf Tollén 
Vice ordförande  Björn Johansson  
Sekreterare Åsa Linnér 
Kassör Göran Carnander 
Ledamot Ann Axelsson 
Ledamot Dan Gustafsson 
Ledamot Susanne Görsberg  
Ledamot Bengt Kinell 
Ledamot  Eva Gunnarsson  
Ledamot Joakim Walltegen 
Adjungerad, Hemmavinsten Mikael Jerkinger   
 
Ansvarsområden:   
Kommunikation: Joakim Walltegen, Eva Gunnarsson 
Firmatecknare: Göran Carnander och Carl-Gustaf Tollén, var för sig. 
Hemsidan: Mikael Jerkinger, anställd 
Utskott för EM-, VM- och  Ann Axelsson (smk), Dan Gustafsson, Björn Johansson 
OS-fonden: 
Pressklipp:  Dan Gustafsson 
Hemmavinsten:  Mikael Jerkinger, anställd 
 
Revisorer: Thomas Petersson 
 Lars Ericsson 
 
Valberedning: Bernt Klasson, Mikael Jerkinger och Christin Berglund 
 
Representant i: 
Lokal-TV-föreningen:  Bengt Kinell  
 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.  
 
 
Medlemskap 
 
103 idrottsföreningar från Jönköpings kommun är medlemmar i Idrottsalliansen, vilket är  
lika med föregående år. 
Idrottsalliansen är medlem i Jönköpings Lokal-TV-förening.  
 
 
Idrottsalliansens uppdrag 
 
Styrelsen har i enlighet med uppdraget i stadgarna arbetat med att 
 
• Bevaka medlemsföreningarnas intressen gentemot kommunen och andra myndigheter bland 

annat gällande anläggningar, bidrag, m.m. 
• Verka för utökat samarbete med kultur och fritid, förvaltning och politiker, i syfte att 

förbättra idrottens förutsättningar i kommunen. 
• Besvara remisser från kultur och fritid samt andra förvaltningar i Jönköpings kommun och 

följa ärenden som berör föreningarna. 
• Ansvara för lotteriet Hemmavinsten och verka för en ökning av antalet prenumeranter vilket 

bidrar till en bättre ekonomi hos föreningarna. 
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• Vara aktiva på vår hemsida, www.jonkopingsidrottsallians.se. 
• Ordna minst en konferens varje år för medlemsföreningarna i samverkan med kultur och 

fritid i kommunen och RF SISU Småland. 
• Stödja idrotten inom kommunen genom utdelning av stipendier till kommunens deltagare i 

internationella mästerskap. 
 
 

Ännu ett annorlunda år  
 
Förhoppningen efter det senarelagda årsmötet 2020 var att allt skulle återgå till det normala det 
kommande verksamhetsåret. Så blev tyvärr inte fallet utan det blev ännu en period med en 
pandemi som fått stor påverkan på föreningslivet. 
Restriktionerna har ändrats under året och styrelsen har endast kunnat ha ett par fysiska möten 
men ändå kunnat bedriva verksamheten med hjälp av digitala sammanträden. 
Mycket av arbetet har kretsat kring pandemin och styrelsen har haft en bra dialog med kultur- 
och fritidsförvaltningen när det gäller de stöd som föreningslivet fått ta del av. Totalt har 
Jönköpings kommun gett föreningslivet, inklusive kulturen, stöd i form av hyressubventioner 
och bidrag på nästan 19 miljoner kronor under åren 2020 – 21. Någon form av stöd kommer att 
fortsätta under 2022 för att bidra till en återstart efter pandemin. RF-SISU har med hjälp av 
Linnéuniversitetet gjort en undersökning av vilka effekter pandemin har haft på föreningslivet i 
Småland. Styrelsen har tagit del av den och anser att den och andra undersökningar bör ligga till 
grund för hur kommande stöd ska utformas. 
Under hösten bjöd Alliansen in till ett föreningsmöte på Stadsparksvallen för att informera om 
”nya” Hemmavinsten. Kultur- och fritidsförvaltningen berättade då också om den nya arenan och 
andra satsningar som planeras. Även Lokal TV fick möjlighet att beskriva sin verksamhet och 
hur föreningarna kan presentera sig via detta media. 
 
 
Information, överläggningar och styrelsens arbete 
 
Idrottsalliansens verksamhet, har som redan framgått, också påverkats av pandemin.  Målet har 
varit att, utifrån rådande förutsättningar, arbeta för att främja idrottsrörelsen inom Jönköpings 
kommun. Styrelsen har genom arbetsgrupper och enskilda styrelseuppdrag under året haft 
överläggningar med kommunens ledande politiker och tjänstemän, representanter för kultur och 
fritidsnämnd, teknisk nämnd och dess förvaltningar, Destination Jönköping, medlemsföreningar 
och RF-SISU Småland i frågor som berör det gemensamma föreningslivet. 
 
Från arbetet noteras bland annat 
att vi löpande har haft möten med tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera 
fördelningen av olika stöd till föreningslivet med anledning av pandemin, 
att vi löpande under året följt beslutsgången i olika anläggningsfrågor på kommunlednings- och 
nämndnivå, samt haft informella kontakter med beslutsfattare och intressenter, 
att vi i början av året genomfört möte med kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska 
kontoret för uppföljning av frågan om avtalslängd för arrenden och tomträtter samt 
marknadsmässiga hyror, 
att överläggningar skett med intressenter från näringslivet angående stöd till föreningslivet under 
pandemin, 
att vi yttrat oss över kommunens anläggningsutredning, 
att vi yttrat oss om utvecklingen av A6 fritidsområde, 
att vi yttrat oss om kommunens utbyggnadsplan mot 200 000 invånare, 
att vi varit aktiva i media med artikelunderlag och insändare på olika teman,  
att vi deltagit i diskussioner med företrädare för kommunen och specialidrottsförbund om 
eventuella satsningar på Jönköping som ett nav för vissa idrotter. 
 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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Årsmötet 
 
Årsmötet genomfördes digitalt torsdagen den 15 april.  
 
Calle Tollén hade den stora glädjen att hälsa Svenska Fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik 
Nilsson välkommen till årsmötet.  
 
Karl-Erik berättade via TEAMS om sitt liv som allt sedan han som grabb började spela fotboll i 
Lindås BK i Emmaboda kommun har kretsat kring fotbollen. Intresset ledde in på domarbanan 
där han blev en etablerad domare på internationell nivå. Trots sitt ordförandeskap i Svenska 
Fotbollförbundet och 1:e vice ordförande i UEFA är det föreningsuppdragen han poängterar 
betydelsen av. 
 
Föreningslivet och alla dess ideella ledare är avgörande för idrottsrörelsen och för samhället, 
men det ideella ledarskapet ska inte tas för givet. Det behöver stödjas, stimuleras och 
uppmuntras. Det senaste årets krassa verklighet under pandemin har medfört stora utmaningar 
och påfrestningar. Ändå menar Karl-Erik att vi är lyckligt lottade i jämförelse med många andra 
länder när det gäller uppbackning från samhället. Verksamhet och ekonomi har blivit lidande, 
men kompensationsstöd från stat och kommun lindrar effekterna. Ett fortsatt stöd kommer att 
behövas när verksamhet på nytt ska starta och det är viktigt att kartlägga effekterna av pandemin. 
Även på landslagsnivån bedrivs verksamheten med helt andra förutsättningar. De tomma 
läktarna gapar ödsliga med effekter på upplevelse och ekonomi. När Sveriges damer spelade 
träningslandskamp mot USA på Friends Arena stod över 49 000 åskådarplatser tomma - åtta 
åskådare på plats - medan folk myllrade på The Mall of Scandinavia. Det känns inte rättvist. 
Idrotten samarbetar på olika plan för att samla kraft och försöka påverka. Flera SF är bollplank 
till RF i samtalen med Folkhälsomyndigheten och andra nyckelinstanser. En positiv effekt är att 
svårigheterna har stärkt kontakten mellan Specialförbunden. 
 
Karl-Erik avrundar med att blicka framåt mot några höjdpunkter under 2021. EM stundar för 
herrarna med spel i Dublin eller Bilbao, och OS väntar för damerna i Tokyo. Damlaget är ett 
verkligt topplag och kan gå riktigt långt i mästerskapet, spår Karl-Erik, och i höst blir det VM-
kval för herrarna. Med den ”moroten” tackade Karl-Erik för att han fick vara med och inleda 
årsmötet och önskade alla ett bra möte.  
 
Innan årsmötesförhandlingarna tog vid passade Calle på att tacka Karl-Erik för hans medverkan 
och önskade lycka till inför UEFA:s kongress och alla spännande utmaningar för de olika 
landslagen. 
 
Till ordförande för årsmötet valdes Frida Boklund, ordförande i Jönköpings Simsällskap. Ett 30-
tal personer representerande medlemsföreningarna, styrelsen och valberedning deltog på mötet. 
 
 
Idrottsforum 
 
Idrottsforum har under de senaste åren varit en uppskattad mötesplats för föreningslivet och 
kommunens politiker. Forumet har arrangerats som ett samarbete mellan Idrottsalliansen, RF-
SISU Småland och Jönköpings kommun. Samtliga arrangörer ansåg det vara viktigt att behålla 
kontinuiteten även med rådande restriktioner. Ett idrottsforum genomfördes därför digitalt i 
början av februari. 85 deltagare från samtliga politiska partier och 40 föreningar diskuterade fyra 
olika ämnen.  
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Forum har följts upp under året med möten mellan tjänstemän och politiker i Kultur- och 
fritidsnämnden. Det har resulterat i ett politiskt beslut om vilka frågor från Idrottsforum som ska 
prioriteras i kommunen.  

 
 
OS, VM, EM fonden  
 
2021 års stipendier fördelades enligt följande: 
Hannes Nyström Jönköpings Innebandyklubb     U19-VM   
Gabriella Gustafsson IK Vista         EM Mountainbikeorientering 
Ella Palm IKHP         VM Mountainbikeorientering 
Tilda Palm IKHP         JVM/JEM Mountainbikeorientering 
Emma Ling IKHP         JVM Mountainbikeorientering 
Saga Boråker JSS         EM Simning 
Moa Holmqvist JSS         JEM Simning- öppet vatten 
Meja Palmér JSS         JVM Simhopp 
 
Stipendierna delas ut i samband med årsmötet 2022. 
 
 
Hemmavinsten  
 
Året har visat på stabilitet. Trots den pågående pandemin har lotteriet inte påverkats nämnvärt, 
vilket visar på konceptets styrka. Året startade med projektering av ett nytt system som ska ta 
Hemmavinsten in i framtiden. Målet med investeringen var att bli mer transparanta mot samtliga 
plattformar, enklare att boka lotter och en modernare typsnitt på hemsidan. Även en förbättrad 
säkerhet var en viktig faktor. Spot On Solutions fick uppdraget och i december 2021 lanserades 
så den nya plattformen till stor belåtenhet. I november genomfördes ett större informationsmöte 
för föreningslivet där det nya systemet presenterades inför lanseringen den 9 december. 
Året har gett 24 nya högvinster som tillsammans delat på ca 1 650 000 kr. Under året har 
anslutna medlemsföreningar fått dela på ca 1 550 000 kr. 
  
Ny ansökan om spellicens hos Spelinspektionen lämnades in under oktober och nytt tillstånd 
beviljades för perioden 9/12 2021- 8/12 2022. Alliansen har under året varit aktiv för att få en 
enklare tillståndshantering och för att få ner licenskostnaden för ideella föreningar. För 
Hemmavinsten har nya avgifter inneburit en ökad kostnad med 600%. Även RF har varit 
delaktiga i detta arbete. 
 
 
Personal 
 
Mikael Jerkinger är anställd av Idrottsalliansen för att sköta lotteriet Hemmavinsten och vår 
hemsida. 

 
Ekonomi  

 
Omsättningen under 2021 var 67 tkr, en ökning med 1 tkr. 
Balansrapporten visar tillgångar på 757 tkr, en ökning med 22 tkr, då är tillgångarna för 
Hemmavinsten medräknad. Likviden är god och likvida medel disponeras med 385 tkr, en 
ökning med 72 tkr. 
Årets resultat blev ett överskott med 71 tkr mot budgeterat plus 40 tkr innan finansiella 
omfördelning. Överskott fördelas till OS, VM, EM-fond 60 tkr och till eget kapital 11 tkr. 
Årsavgiften har varit 400 kronor/förening. 
Idrottsalliansen har fått ett föreningsbidrag från Jönköpings kommun på 25 000 kr. 
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Tack 
 
Styrelsen tackar medlemsföreningarna för alla insatser och det stora arbete som läggs ner för att 
hålla bredd, spets och kvalitet inom idrotten i Jönköping. Utmaningar som har varit extra stora 
under två år med pandemin. 
Stort tack också till kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun samt RF-SISU 
Småland för ett positivt och utvecklande samarbete.   
Styrelsen framför även ett extra tack till Mikael Jerkinger för ett engagerat arbete med att driva 
och utveckla Hemmavinsten. 
 
För mer information besök Idrottsalliansens hemsida www.jonkopingsidrottsallians.se  
  
Styrelsen vill avslutningsvis tacka för visat förtroende under det gångna året. 
 
Jönköping 2022-02-23 
 
 
 
 
Calle Tollén Ann Axelsson    Göran Carnander 
 
 
 
 
Åsa Linnér Dan Gustafsson   Björn Johansson 
 
 
 
 
Susanne Görsberg Bengt Kinell  Eva Gunnarsson 
 
 
 
 
Joakim Walltegen 
 

  

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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BOKSLUT 2021
BALANSRÄKNING Ingående Perioden Utgående Not

balans balans
2021-01-01 2021-12-31

Tillgångar
Kundfordringar 123 -123 0
Interimfordran Hemmavinsten 421 590 -49 370 372 220 1
Bank 117 072 44 532 161 604
Aktiefond 196 364 26 825 223 189
Summa tillgångar 735 150 21 863 757 013
Skulder
Interimsskulder Hemmavinsten -421 590 49 370 -372 220 1
Eget kapital
EM-, VM-, OS-fonden -97 350 -80 825 -178 175
Eget kapital -205 997 10 612 -195 385
Årets resultat -10 212 -1 021 -11 233
Summa eget kapital -313 560 -71 233 -384 793

Summa skulder o eget kapital -735 150 -21 863 -757 013

Beräknat resultat 0

RESULTATRÄKNING 2019 2020 2021 2021
Utfall Utfall Budget Utfall

Intäkter tkr
Medlemsavgifter 41 800 41 200 41,6 41 600
Övriga Intäkter 4 392 272 801
Bidrag Jönköpings kommun 25 000 25 000 25,0 25 000
Summa intäkter 71 192 66 472 66,6 67 401

Kostnader
Arrangemang 0 0 -5,0 0
Stipendier -22 000 -30 000 -6,0 -6 000
Representation -8 657 -2 258 -9,0 -13 254
Trycksaker -300 0 -2,0 0
Postfack -938 -1 050 -1,0 -1 900
Sammanträden -690 -592 -2,0 -369
Hemsida 0 0 0,0 0
Bankavgifter -750 -750 -1,0 -870
Medlemsavgifter andra org 0 0 -0,6 -600
Övriga kostnader -1 999 -844 0,0 0
Summa kostnader -35 333 -35 493 -26,6 -22 993

Verksamhetsresultat 35 859 30 979 40 44 409

Finansiella Förändringar 25 831 9 234 0,0 26 825
Avsättning Stipendiefonden -60 000 -30 000 -40,0 -60 000

Slutligt resultat 1 690 10 212 0 11 233

Not 1 Hemmavinsten Interimfordran och skuld
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BOKSLUT 2021
HEMMAVINSTEN

BALANSRÄKNING, kr Ingående Utgående Not
balans balans

2021-01-01 2021-12-31
Tillgångar
Fodringar 40000 -40 000 0
Skattekonto 8 540 1 112 9 652
Bank 373 050 -10 482 362 568
Summa tillgångar 421 590 -49 370 372 220

Skulder
Soc.avgifter och källskatt -25 520 -1 000 -26 520 1
Kostfristig skuld -40 170 38 170 -2 000
Förtida inbetalningar -355 900 12 200 -343 700

Summa skulder -421 590 49 370 -372 220

RESULTATRÄKNING 2018 2019 2020 2021
Intäkter
Övriga intäkter 60 000 80 000 60 000
Autogiroinbetalningar 4 321 000 4 218 960 4 197 000 4 186 800

Summa intäkter 4 321 000 4 278 960 4 277 000 4 246 800

Kostnader
Vinstutbetalningar -1 814 778 -1 734 414 -1 679 040 -1 675 680 39%
Provision till föreningar -1 644 156 -1 597 790 -1 586 152 -1 579 900 37%
Klubbvinsten -43 204 -42 254 -38 470 0 0%
Personalkostnader -537 421 -555 907 -532 862 -552 373 13%
Spelinspektion -66 049 -80 000 -90 872 2% 2
Omkostnader -281 441 -282 546 -360 476 -347 975 8%

Summa kostnader -4 321 000 -4 278 960 -4 277 000 -4 246 800

Årets resultat 0 0 0 0

Not 1 -26 520 kr Not 2 -90 872 kr
Soc.avgifter -9 426 kr  Spelinspektion tillsyn -90 872 kr
Källskatt -7 442 kr och ny ansökan (60,9')
Pensionskatteskuld 2020 -9 652 kr
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