
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.01.11 kl. 17,00–18,30 
Plats:  RF-SISU  Rosenlund / TEAMS-länk  
 
Närvarande: Calle Tollén, ordförande      
  Göran Carnander  
  Dan Gustafsson 
  Björn Johansson 
  Bengt Kinell  
  Susanne Görsberg 
  Joakim Walltegen  

Åsa Linnér (via Teams länk) 
 
 
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

Dagordning § 2 
                                 Dagordningen godkändes.  
 
Föregående § 3 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 2021.11.04 lades med godkännande till 

handlingarna. 
    
Ekonomi § 4  
  Bokslut. Göran redogjorde för ekonomin inför bokslutet. Allt utom 

hemmavinsten klart. Vi går mot ett resultat som gör att vi har utrymme dubbla 
utbetalningar från OS-fonden. Beslutades föra över 60 000: - till fonden. 

   
Jönköpings § 5  
kommun a) Rapport från kommunen utsänd om beslutade investeringsstöd och extra 

coronastöd samt6 utökning av anläggningsstödet. 
 
  b) Elitsatsning, olympisk destination - flertal möten mellan olika aktörer i 

frågan pågår/ är planerade. Calle bevakar och ev. deltar tillsammans med 
någon mer från Idrottsalliansen och begär protokoll/skrivelser efter dessa 
möten. Vi vill vara med tidigt i diskussionerna, 

 
  c) Calle har bett Martin om datum för möte med tekniska kontoret och 

Kultur/Fritid ang. samarbeten om bl.a. arrenden, inklusive padel-frågan (avgift 
för ny verksamhet?) 

 



Linnéuniversitetet §6   
  Rapport presenterad om Coronaepidemins effekter för idrottsföreningarna i 

Småland. Slutsatser: tävling viktigt, variation inom idrotten viktig och den 
psykosociala delen som ger fast punkt i vardagen är inte minst viktig. Några 
plus finns också. Bl.a. utvecklas nya former för träning och möten. 
Alarmerande besked om tappade aktiva, föräldrakontakter och ledare 

                                  
Corona: RF.            §7  
o. kommunen Mer pengar måste till. Svårt överblicka vad nya restriktioner får för  
  konsekvenser men svårt redan nu locka tillbaka både utövare och ledare.       
 
Idrottsforum 2022 § 8 
  Vi planerar för 29 mars, prel. Stadsgården Råslätt. Calle och Eva är med i 

planeringen från Alliansens sida. 3 ämnen: Idrott utanför centralorten, 
Elitidrott, Trygg Idrott.  
Beslutades att Åsa deltar i gruppen ang. Idrott utanför Centralorten  

 
Kommunikation § 9 

Inget att rapportera 
   
Hemmavinsten § 10 
  Nya systemet i gång- mycket lättare. Bearbeta nya föreningar är nu viktigt.  
 
Aktuella skrivelser § 11 

Inget finns att behandla 
   
Lokal TV § 12 
  Fungerar bra för de som använder det. Svårt få in idrotten.  
 
EM, VM och § 13  
OS-fonden Vi har fått en ansökan- Gabriella Gustafsson. Konstaterat att hon fått 2017. 

Enl. reglerna kan inte samma person få 2 gånger även om det är olika idrotter. 
Prestationen bör premieras så reglerna ska ses över. 

 
Kommande § 14 
möten  Tisdag 8/2 kl. 17.00, torsdag 3/3 kl. 17.00 samt torsdag 7/4 (årsmöte) 
   
Avslutning § 15 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte  
 
   
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


