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Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.05,02 kl. 17,15–19,00 
Plats:  RF- SISU  
 
Närvarande:  
Ordförande Carl-Gustaf Tollén, Björn Johansson, Åsa Linnér, Joakim Walltegen, Bengt Kinell 
Göran Carnander, Eva Gunnarsson 
    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
Styrelsen noterar att ledamoten Ann Axelsson mycket välförtjänt fått 
utmärkelsen ”Årets goda kraft” i samband med Jönköpingsgalan. 
 

Konstituering § 2 
  Beslöts behålla samtliga funktioner sen föregående år då inga personbyten 

skett i samband med årsmötet.  Bilaga 1  
 
Föregående § 3 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 20220303 lades till handlingarna med not att Calle 

varit i kontakt med Motoralliansen och det verkar inte finnas engagemang för 
helheten i större omfattning. 

    
Ekonomi § 4  
  Bidragsansökan Jönköpings Kommun insänd, Medlemsavgifter fakturerade. 

Forumet kostade Alliansen 18000: - varav 10000: - ska faktureras 
Länsförsäkringar. Hemmavinsten gått både + o - under Q1 men vi följer i stort 
sett budget totalt. 
  

   
Idrottsforum § 5  
Uppföljning 53 deltagare (ledare o moderator ej räknade) 27 föreningar och 13 politiker.  

Höga betyg i snabbutvärderingen, allmänt ansågs det varit bra diskussioner i 
grupperna, Trygg Idrott svårt ämne. Glesbygdsperspektivet mycket bra. Elit 
alltid aktuellt. Joakim håller på med sammanställning av diskussionerna. Vi 
konstaterar att intresset från media är svagt- idé inför nästa Idrottsforum – 
Idrotten och Media som diskussionspunkt.  

  
                              
Jönköpings           §6  
Kommun a) Elitsatsning, olympisk destination 
  Calle har varit med på ett digitalt möte med kommunen och de 

specialidrottsförbund som är intresserade av att etablera ett samarbete med 



Jönköpings kommun. Han har även haft kontakt med Peter Mattsson på RF, 
som ansvarar för ”Projekt Elitidrott 2030”, samt två kommunalråd och 
Jönköping University. 

  Kultur & Fritid har gjort en sammanställning av vilka effekter en satsning i 
Jönköping kan ge. Calle får i uppdrag att meddela Martin Funck att styrelsen 
ställer sig bakom argumenten men att följande frågor bör förtydligas. 

• Hur kan satsningen komma idrottsföreningar som inte tillhör berörda 
specialidrottsförbund till del. 

• Specialidrottsförbunden måste ha en dialog med sina lokala 
medlemsföreningar. 

• En finansieringsmodell måste tas fram. 
• En tidsplan måste presenteras. 
• SOK:s roll måste förtydligas.  

 
  b) Inbjudan till Rådhuset  
  Alliansen har fått en inbjudan till Rådhuset den 13/5 då kommunen ska 

uppvakta Paralympiclaget i curling och Hallbys handbollsdamer som gått upp i 
högsta serien. 
c) Nya isytor   

  Kultur & Fritid vill ha dialog med alliansen i frågan och kommer att bjuda in 
till ett möte i höst. 
d) Padel  

  Efter mötet Idrottsalliansen hade med Tekniska kontoret och Kultur & Fritid 
har Tekniska kontoret meddelat följande: ”Vi har därför tillsammans med KFF 
landat i att vi inte längre (från det att PBL reglerna justerades – att bygglov 
inte längre erfordras för utomhusplaner) kommer ta ut någon extra avgift om 
”biyta” inom befintligt arrendeområde ställs om till padelbana. Vi ser positivt 
på att föreningar genomför denna typ av utveckling och förbättring av sina 
anläggningar och vill inte att en eventuell prisjustering ska stå i vägen”. 
   

 
Corona Återstart § 7   
  Information om bidrag och ansökan har gått ut till samtliga föreningar. 
   
 
Kommunikation/    § 8 
Skrivelser     Information från Kultur & Fritid – Fredrika Lindström tidigare RF/SISU är ny 

medarbetare på avdelningen för förening och idrott. 
 
Hemmavinsten § 9 
  Försäljningen ungefär som 2021.   

Beslutas att delta den 28/8 på Go Jönköping i Huskvarna Folkets Park och 
promota Hemmavinsten och Idrottsalliansen. Calle anmäler.  

 
Lokal TV § 10 

Det sändes från Idrottsforum men svårt att se statistik på antal tittare. Bengt är 
omvald i styrelsen. 

 
EM, VM och § 11  
OS-fonden Inget nytt 

 
 



Övrigt  §12  
  Medlemsantal   
  Jocke och Calle tittar på förslag på en kampanj för hur antalet 

medlemsföreningar kan öka. Kanske någon form av särskild inbjudan till Go 
Jönköping?  

 
Kommande § 13 
möten  Nästa möte 14/6 kl. 17,15, RF-SISU:s lokaler 
   
Avslutning § 15 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte  
 
   
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


