
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2021.11.04 kl. 16:30-18.00 
Plats:  Hovslätts IK  
 
Närvarande: Calle Tollén, ordförande 
  Ann Axelsson  
  Göran Carnander  
  Christina Ericsson 
  Dan Gustafsson 
  Susanne Görsberg 
  Björn Johansson 
  Bengt Kinell  
  Eva Gunnarsson 

Åsa Linnér 
  Joakim Walltegen 
Före mötet fick vi en rundvandring på anläggningen och fick se den fina nybyggda delen med alla 
utrymmen och faciliteter.  
 
 
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
 

Dagordning § 2 
                                 Dagordningen godkändes. 
   
 
Föregående § 3 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 2021.10.04 lades med godkännande till 

handlingarna. 
    
 
Ekonomi § 4 Information- inget att rapportera 
   
 
Jönköpings 
Kommun § 5 Elitsatsning, olympisk destination -Vi är ombedda göra en skrivelse om 

vad en satsning kan innebära för våra medlemmar.  
Beslutades att vi gör en skrivelse som ska kunna användas av förvaltningen 
men först efter att berörda föreningar i kommunen bjudits in till ett 
dialogmöte. Calle får i uppdrag att informera K&F om beslutet.  

 



 
Padelbanor- ny verksamhet - avgift?  
Beslutades att göra en skrivelse till Tekniska kontoret om på vilket beslut 
man grundar avgiftshanteringen - samt vad som mera räknas som ny 
verksamhet.  
 

  Corona: RF o Kommunen.  
Joakim informerade om stort tapp på idrotten i Småland avseende lokalt 
aktivitetsstöd- Större än på riksnivå. Vi bevakar vidare information från 
Linnéuniversitetets undersökning. 

 
 
Informationsmöte § 6 
  Vi har bjudit in till informationsmöte den 15/11 – för dagen 17 anmälda från 5 

föreningar – Anmälan öppen till 11/11 Vi hoppas på flera.  
Info om Idrottsalliansen, Kultur & Fritid, Hemmavinsten 2,0, Lokal-TV 

 
 
Idrottsforum 2022 § 7 
  Joakim gav information om hur det fungerat i de andra länen. 

Vi planerar för 22 eller 29 mars, Calle och Eva är med i planeringen från 
Alliansens sida. 2 arbetsgrupper finns som jobbar med 1) program och ämnen, 
2) Samtalsledare, dokumentation, uppföljning 

   
 
Kommunikation § 8 

Skrivelse till tekniska kontoret samt till Kultur och fritidsförvaltningen (se §5) 
Inbjudan till media till infoträff 15/11. Beslöt att skicka referat om de inte 
kommer. 

   
Hemmavinsten § 9 
  Utskick gjort med info. Vi hoppas mycket på Hemmavinsten 2,0  
 
 
Aktuella skrivelser § 10 

Inget finns att behandla 
   
 
EM, VM och § 11  
OS-fonden Inga ansökningar har inkommit. Eva stöter på då vi vet att det finns några. 
 
 
Lokal TV § 12 
  Presenteras på info-möte 15/11. Bengt har förslag att Calle är med i inslag t.ex. 

1 gång/månad tillsammans med K&F. Vi är fortfarande väldigt osäkra på 
kostnad men vi kan tänka oss göra 1 försök. Kostnad och eventuell medverkan 
från K& F ska stämmas av med Martin Gårlin.  

 
 
Kommande § 13 
möten  8/12 Huskvarna Garden – samling 17,00 match 19,00. Styrelse med 

respektive. Calle och Bengt tar beslut om fler ska bjudas in t.ex. tidigare ordf. 



och valberedning.  
Vi har nästa styrelsemöte 11 /1 2022 
Beslutades att årsmötet hålls den 7/4 2022 

 
Övriga frågor            §14 Studiebesök 
  Björn rapporterade från studiebesök IS-Arenan Katrineholm. En imponerande 

komplett is-anläggning som kostat ca 115 milj. kr. Förhoppningen är att något 
liknande kan byggas i Jönköping för att bandyn ska kunna överleva som sport. 

 
Avslutning § 15 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte  
 
   
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande  
  
   
   
 
 


