
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.02,08 kl. 17,00–18,30 
Plats:  via TEAMS-länk  
 
Närvarande:  
Ordförande Carl-Gustaf Tollén 
Björn Johansson 
Åsa Linnér 
Göran Carnander 
Joakim Walltegen 
Eva Gunnarsson 
Bengt Kinell 
Dan Gustavsson 
Susanne Görsberg 
    
 
 
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

Dagordning § 2 
                                 Dagordningen godkändes.  
 
Föregående § 3 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 2021.01.11 lades med godkännande till 

handlingarna. 
    
Ekonomi § 4  
  Bokslut klart och överlämnat till revisorerna.  

Bidragsansökan inlämnad till kommunen. Ska kompletteras efter årsmötet. 
   
Jönköpings § 5  
kommun a) Driftbidraget ska ses över och Kultur & Fritid vill ha våra synpunkter. Vi 

har ännu inget underlag. Ideell drift är ett stort ansvar. Vi har högre andel 
ideellt drivna anläggningar än övriga landet i kommunen. Investeringsstöd bra 
men räcker inte till och når inte alla. Krävs god egen ekonomi för att kunna 
användas.  

  Frågan tas med som ett diskussionsämne vid kommande möte med 
Kultur/Fritid och Tekniska kontoret. 

 
  b) Frågor för möte med Tekniska kontoret och Kultur/Fritid ang. 

samarbeten om bl.a. arrenden, inklusive padel-frågan (avgift för ny 



verksamhet?), regler för byggnation åkermark.   
Calle skickar förslag på frågor som ska diskuteras till styrelsen efter att ha 
kontaktat tidigare ordförande Bengt Edh, som också vill medverka på mötet.  

   
  c) Årets förening- Vi känner att vi inte har någon roll i nomineringen. 
   
  d) Fotbollsfritids på Öxnehaga är ett nytt projekt som ska startas efter att 

politikerna ställt sig bakom en motion. 200 000 kr anslås av kommunen och 
bidrag kommer även från RF-SISU. Projektet ska utvärderas och kan därefter 
utgöra modell för liknande satsningar med andra idrotter. 

  
  e) Elitsatsning, olympisk destination – Vi står bakom satsningen, dock inte 

den ekonomiska delen. Näringslivet är också positivt. Frågan bör drivas på för 
att få klara svar på intension och inriktning så att ett politiskt beslut kan tas om 
vilken nivå Jönköpings kommun kan samarbeta på.  Ett positivt steg kan vara 
att Roddförbundets nya tränare har tagit plats i RF-SISUS lokaler i Jönköping. 

                                    
Corona: RF.            §6 
o. kommunen Drygt 18 milj. är utbetalda 20/21. 77% av summan till föreningar som ingår i 

Idrottsalliansen. 2 milj. är avsatt för återstart under 2022 men det kommer 
förmodligen att krävas ytterligare medel.  

 
Idrottsforum 2022 § 7 
  Inbjudan utsänd för 29 mars i Huskvarna Folkets park. 3 ämnen som tidigare 

bestämts. Samling 17.00 för mingel o fika. Program 17.30–20.30. Staffan 
Lindeborg har engagerats och kommer att ansvara för bl.a. intervjuer med 
politikerna. 

  Alla i styrelsen uppmanas att anmäla sig och vara beredda på att få något 
uppdrag under evenemanget. 

   
Kommunikation § 8 

Inget aktuellt. 
   
Hemmavinsten § 9 
  Håller ställningarna.  
  Bengt meddelar att några föreningar har ställt frågan om Hemmavinsten kan 

stå som arrangör av ett speciellt jullotteri. Styrelsen är positiv men vill ha ett 
beslutsunderlag till kommande möte. 

 
Aktuella skrivelser § 10 

Inga aktuella. 
 
Lokal TV § 11 

Bengt och Joakim får i uppdrag att träffa Staffan Lindeborg för att diskutera 
förutsättningarna för att sända hela, eller delar av, Idrottsforum via lokal TV. 

 
EM, VM och § 12  
OS-fonden 9 ansökningar har inkommit. Diskussion förs om Junior-VM i ishockey som 

ställdes in på grund av coronapandemin. Styrelsen är enig om att stipendium 
ska delas ut om man har blivit uttagen till ett mästerskap oavsett om det 
genomförs eller ej.  

  Ann får i uppdrag att ställa samman motiveringarna för respektive stipendiat. 



  Styrelsen beslutar att respektive stipendiat ska få 5 000 kr ur stipendiefonden. 
 
Övrigt  §13 

a) Ironman  
  Göran informerar att avtalet med kommunen gick ut 2021. Nu finns ett nytt 

avtal med Destination Jönköping, men inte med IKHP/föreningslivet när det 
gäller funktionärer. Ironman ska, med hjälp av en lokalt ansvarig i Jönköping, 
försöka lösa den omfattande bemanningen.  
b) Nyhetsbrev 

  Joakim initierar frågan om Alliansen ska ge ut ett återkommande nyhetsbrev. 
Styrelsen ger Joakim i uppdrag att presentera ett förslag till nästa möte. 

 
Kommande § 14 
möten  Torsdag 3/3 kl. 17.00 RF-SISU, samt torsdag 7/4 (årsmöte) IKHP 
   
Avslutning § 15 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte  
 
   
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


