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Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2021 06 16 kl. 16:30 – 18:15 
Plats:  IKHP Huskvarna  
 
Närvarande: Calle Tollén, ordförande 
  Ann Axelsson  
  Göran Carnander  
  Eva Gunnarsson 
  Dan Gustafsson 
  Susanne Görsberg 
  Björn Johansson 
  Bengt Kinell   
  Joakim Walltegen 
  Åsa Linnér  

Samt Martin Funck och Leif Bengtzon Kultur och Fritid. § 1-4 
 
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet, hälsade alla välkomna och betonade glädjen över att 
efter ett år med digitala möten nu åter få träffa styrelsen fysiskt.  

 
Dagordning § 2 

Dagordningen godkändes. 
Föregående 
protokoll § 3 
  Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  
 
Kultur och fritid § 4 

a) Calle rapporterade från mötet med Kultur- och fritidsförvaltningens 
presidium.  (minnesanteckningar bilaga 1) 
Beslut ska tas på förberedande möte om vilka punkter som ska prioriteras 
för att senare tas upp i nämnden. Kommunfullmäktige har redan tagit 
beslut om delat politiskt uppdrag till Barn- och ungdomsförvaltningen 
samt Kultur- och fritidsförvaltningen att samarbeta i olika frågor.  

b) Martin berättar om intresset för att ha Jönköping som en bas för 
elitsatsningar inom idrott. Företrädare från förbunden cykel, rodd, kanot, 
triathlon och curling ska träffa kommunledningen för att diskutera ett 
samarbete.  



Åtgärd diskuterades från Idrottsalliansens sida: Tar det för lång tid att få 
fram ett beslut? Eventuellt göra en skrivelse. 

c) Leif informerar om Coronaläget. Q4 – 2 milj. i kommunalt stöd som ska 
fördelas. Idrottsalliansen får rapport efter beslut. 

d) NM i kanot är på gång till Jönköping. Viktigt att till exempel skolor kan 
öppnas för boende och mat.   

 
Ekonomi § 5 

Göran kommenterar den budgetrapport som skickats till styrelsen och 
konstaterar att ekonomin följer planen. 

   
Jönköpings kn § 6 
Utbyggnad Kommunens strategi (del 1) för utbyggnad mot 200 000 invånare diskuteras.  
  Eva och Joakim får i uppdrag att formulera ett yttrande från Alliansen där 

bland annat vikten av att ha en tät dialog med föreningslivet tas upp samt ett 
ifrågasättande av att eventuellt bebygga området där Jönköpings Golfklubb 
bedriver sin verksamhet. 

   
Kommunikation § 7 
Aktivitetsplanen Inget nytt utöver ovanstående yttrande. 
 
Hemmavinsten § 8 
  Rapport har skickats till styrelsen.  

Ett nytt tekniskt system håller på att tas fram. Det kommer att göra det möjligt 
att via Hemmavinsten administrera s.k. 50/50 lotterier. 

 
Ev. Skrivelser § 9  
  Inkomna skrivelser 

• Stöd för aktiv fritid från Myndigheten för delaktighet (MfD) 
• Kommunens satsning på feriepraktikanter 
• Nyhetsbrev från Kultur- och fritidsförvaltningen 
• ANDT-broschyr för nyanlända 

 
Lokal TV § 10 

Bengt anser att Alliansen ska göra ett inslag i Lokal TV under hösten. Ett 
tänkbart tema skulle kunna vara hur uppstarten efter Corona epidemin ser ut. 

 
EM, VM och OS § 11  
Fonden Inga nya ansökningar 
   
 
Övrigt  §12 

a) Ann informerar om det första mötet som ägt rum angående planering av 
inomhushallen för friidrott på Råslätt. På mötet diskuterades även en 
eventuell samordning med en bandyhall. 

b) Eva meddelar att hon har fått en ny tjänst som stabschef på Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Styrelsen ser det som mycket positivt att få ännu 
starkare koppling till förvaltningen.   

 
 



Nästa styrelse- § 13 
möte Stadsparksvallen den 2/9 kl. 16.30. 
 
Avslutning § 14 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och önskade alla en trevlig 

sommar. 
 
   
  
 
 
   
 
  Åsa Linnér       Calle Tollén        
       sekreterare   ordförande  
  
   
   


