
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.03.03 kl. 17,00–18,30 
Plats:  RF- SISU  
 
Närvarande:  
Ordförande Carl-Gustaf Tollén, Björn Johansson, Åsa Linnér, Joakim Walltegen, 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 20220208 lades till handlingarna med not på §9 att 

det inte blir något Jullotteri 2022. 
    
Ekonomi § 4  
  Göran ej närvarande – inget särskilt att rapportera.  
   
Jönköpings § 5  
kommun a) Möte med tekniska kontoret och Kultur/Fritid.  Bilaga 1 

Bra möte och bra att vi har möten regelbundet. Att notera:  
  - L. Hjelte redan tagit tag i principer för arrendefrågan- de återkommer med 

förslag. 
-Vi behöver ta upp med motoralliansen vem som driver deras frågor- Calle 
kontaktar. 

  -Översiktsplan - vi får ta rollen att bevaka berörda föreningar så de blir aktiva. 
  -Åkermark – oklart vad som gäller. Alliansen kommer att uppmana föreningar 

att begära politiska beslut i frågan.  
 
  b) Elitsatsning, olympisk destination  - Inget nytt har framkommit 
                              
Corona: RF.            §6 
o. kommunen Drygt 18 milj. är utbetalda 20/21 i Jönköpings Kommun frödelat på 225 

föreningar. Mer information kommer om återstartsbidrag.  
 
Idrottsforum 2022 § 7 
  Arbetet fortgår i grupperna.  Möjligen går ”Trygg idrott” lite trögt. Åsa 

kontaktar Eva och hör om de behöver input. Ridsporten har bra material. 
Staffan Lindeborg kommer att intervjua Sofia Paldarius och Johan Davidsson. 



En hel del anmälda men för få hittills. Sista anmälningsdag är inte ännu.  
Arbetet med funktionärsstaben pågår.  
Uppföljning- Alliansen ska vara drivande och anteckningar ska tas omhand 
bättre. Vi ska fånga frågorna när det är aktuellt.  

 
Årsmöte §8   

Kallelse är utsänd, verksamhetsberättelse är klar,  
Calle filar tillsammans med Martin Gärlin på formulering elitidrott i 
verksamhetsplan 2022. 
Vi frågar Rickard Strandberg om ordförandeskap på mötet 
Stipendieutdelning sker före årsmötet. Jocke och Eva gör inbjudan till press 
samt resumé 
Hemmavinsten (Mikael) blir en programpunkt.  

 
Kommunikation/    § 9 
Skrivelser     Information om manifestation för Ukrainas folk lades ut på hemsidan vilket 

alla tyckte var bra.  
 

Hemmavinsten § 10 
  Inget att rapportera 
 
Lokal TV § 11 

Vi får se hur/om det går att sända Idrottsforum direkt- offert inväntas.  
Bengt är med i styrelsen och Alliansen stöttar fortsatt representation. Svårt att 
få in Idrotten pga ekonomi.  

 
EM, VM och § 12  
OS-fonden 8 ansökningar har inkommit.  Utdelning sker i samband med Årsmötet. 

 
Övrigt  §13 

a) Dan lyfter frågan om Inomhusbandy , klubben för en tynande tillvaro i 
avsaknad av inomhusyta. Jkpg Bandy vill ha dialog med Alliansen om hur 
frågan kan drivas.  

b) Åsa informerade om att Ridsportalliansen återstartas. En sammanslutning 
av de ridsportföreningar som driver ridskoleverksamhet.  
 

Kommande § 14 
möten  Årsmöte 7 april  på IKHP. 
   
Avslutning § 15 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte  
 
   
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


