
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.06.14 kl. 17,15–19,00 
Plats:  RF- SISU  
 
Närvarande:  
Ordförande Carl-Gustaf Tollén, Björn Johansson, Åsa Linnér, Joakim Walltegen, Bengt Kinell 
Ann Axelsson, Susanne Görsberg 
    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
Styrelsen gav ledamoten Ann Axelsson en spontan applåd för utmärkelsen 
”Årets goda kraft” hon fick i samband med Jönköpingsgalan. 
 

Föregående § 2 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 20220502 lades till handlingarna  
    
Ekonomi § 3  

Medlemmar Betalt till dagen datum är 100 förening och alla Hemmavinst 
föreningar har betalt. En ny förening i Jkpg Segelsällskap.  

  Påminnelse 2 skall vara betalt senast 22.06.15 
           Beslöts bevilja utträde för Visingsö GK . Calle meddelar dem detta.  
           Beslöts ta bort Jkpg Cricket A/S ur medlemsmatrikeln i enlighet med  
           stadgarnas § 10.  

 
Ekonomi 
Vi har blivit beviljade 25 tkr i Alliansbidrag från KFV. 
Betalt 1/3 av kostnaden för Idrottsforum, 18 tkr. Fått ett sponsorstöd kopplat 
till Idrottsforum från Länsförsäkringar. 
Nästa Ek. rapport är halvårsbokslut. 

  
Idrottsforum § 4  
Uppföljning Sammanställningen är klar och sänds ut i veckan tillsammans med en kort 

utvärdering. 
Calle uppmanade också samtliga ledamöter i styrelsen att noga läsa 
dokumentationen och försöka hitta 3 förslag på frågor att jobba vidare med. 

  Efter diskussion beslutas att vi bjuder in JU för förutsättningslöst samtal om 
utbildning och idrott. 

                              
Jönköpings           § 5  
Kommun a) Elitsatsning, olympisk destination  

Det finns ett nytt underlag från specialidrottsförbunden. Det är planerat ett 



möte ang. olympisk destination 27/6 med kommunalråden. Specialidrotten vill 
ha med Calle men eventuellt kommer inte Kultur & Fritid att vara med.  

 
  b) A6 naturområde – Vi har fått ta del av kommunfullmäktiges beslut att ge 

tekniska kontoret i uppdrag att utreda prioriteringsordning och komma med 
kostnadsförslag för området.  
Björn påtalar farhågan om att lokala föreningslivet kan bli åsidosatt om 
utomstående aktör kommer in. Vi bevakar detta.  

   
  c) Ang. fördelning av driftsbidraget i nya budgeten kommer JKPG 

Idrottsallians att få delta i diskussionerna. Det som sagts hittills är att kulturens 
del kommer att öka och hur det påverkar idrotten beror på totala summan.  

   
Kommunikation/    § 6 
Skrivelser     Calle funderar på debattartikel från Idrottsalliansen inför valet. Artikeln blir i 

så fall baserad på undersökning om anläggningarna.  
 
Hemmavinsten § 7 
  Försäljningen är glädjande nog ungefär som 2021.   

Vi hoppas på ökning till hösten. Hemsidan behöver förtydligas en del ang. 
vinstplan, så att det blir lockande och tydligt även för de som inte är insatta.  

 
Lokal TV § 8 

Bengt kollar om vi kan sända filmen från Idrottsforum tillsammans med 
vinnare Hemmavinsten. Gärna vid varje dragning.  

 
EM, VM och § 9  
OS-fonden Inga nya ansökningar 
 
Go Jönköping §10  
   Calle och Joakim är ansvariga.  
 
Övrigt  § 11 

Vi har fått inbjudan till Rådhuset 21/6 för uppvaktning HV71- Bengt deltar.  
 
Vi har gjort reflexionen att internationella medaljörer av samtliga valörer ska 
uppmärksammas på nationaldagen, liksom SM-medaljörer.   

 
Kommande § 12 
möten  Nästa möte. Tisdagen den 23/8 kl. 17,15, RF-SISU:s lokaler 
   
Avslutning § 13 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och önskade alla en glad 

sommar.  
 
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


