
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.08.23 kl. 17,15–19,00 
Plats:  RF- SISU  
 
Närvarande: Ordförande Carl-Gustaf Tollén, Åsa Linnér, Joakim Walltegen, Bengt Kinell, 

Susanne Görsberg 
Möjlighet fanns att ansluta via Teams men ingen dök upp där. 

    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  

Föregående § 2 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 2022.06.14 lades till handlingarna  
    
Ekonomi § 3  

Halvårsbokslut klart och utsänt. Inget att notera. Göran var ej närvarande så 
det fanns inte mer att tillägga. 

                              
Jönköpings             § 4  
Kommun a) Elitsatsning, olympisk destination   

Det har varit ett möte ang. olympisk destination 27/6 med kommunalråden där 
också Calle deltog. Kommunledningen lovade att frågan ska tas upp i 2 
facknämnder för att sedan tas in i budgetarbetet. 
Noterades att kanotförbundet har invigning av sin elitsatsning i Jönköping den 
8 september.  

 
  b) Föreläsning Ung Livsstil 22/9 på Spira 
  Inbjudan för presentation av undersökning.  Förmiddag – Åsa deltar 

Kväll - ev. Susanne, Utrymme finns för fler- egen anmälan via länk. Calle 
skickar inbjudan. 

   
  c) Kultur och Fritid meddelar att det kommit in flera skrivelser från föreningar 

med oro för höga energikostnader kommande säsong. 
   
Kommunikation/    § 5 
Skrivelser     Calle fick publicerat debattartikel från Idrottsalliansen angående kommande 

utbyggnadsstrategi. Styrelsen var enig om att den var mycket bra.  
 
Hemmavinsten § 6 
  Försäljningen är glädjande nog ungefär som 2021.   

Bengt har kontakt med HV och verkar ha fått in en fot där för ett ev 
pilotprojekt.  Åsa meddelar att Ölmstad Rid & Körsällskap gör en satsning. 



 
Lokal TV § 7 

Bengt ombesörjer att film från Idrottsforum körs i repris.  
 
EM, VM och § 8  
OS-fonden Inga nya ansökningar 
 
Go Jönköping § 9 
  86 föreningar kommer att delta- 13 idrottsföreningar på arrangemanget i 

Folkets Park den 28/8. Öppet 12,00-14.00 enbart för utställare och 14.00-17.00 
öppet för allmänheten. Calle, Micke och Joakim är på plats från start, Åsa 
ansluter till kl 14,00.  

 
Övrigt  § 10   
  Jönköpings University 

Calle fått inbjudan till referensgrupp som ska hantera frågor som gäller 
idrottsvänligt lärosäte. Han accepterar på villkor att det inte är en personlig 
inbjudan utan det är alliansen som är inbjuden. 

 
Kommande § 11 
möten  Tisdagen den 13/9 kl. 17.15 på RF/SISU. Martin Funck närvarar för att 

diskutera aktuella frågor. 
  Calle uppmanade tydligt och återigen samtliga ledamöter i styrelsen att noga 

läsa dokumentationen från Idrottsforum för att hitta 3 förslag på frågor att 
jobba vidare med. Detta ska skickas in före nästa möte. 

   
  Tisdagen den 11/10 kl. 17,15, hos Ölmstad Rid & Körsällskap 
  Ytterligare mötesdatum sattes till onsdagen den 16 november och preliminärt 

den 15 december för höstens sista möte. 
 

Avslutning § 12 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte och önskade alla en fortsatt 

trevlig augusti-  
 
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


