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Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.09.13 kl. 17,15–19,00 
Plats:  RF- SISU  
 
Närvarande: Ordförande Carl-Gustaf Tollén, Åsa Linnér (på Teams-länk), Joakim 

Walltegen, Bengt Kinell, Susanne Görsberg, Björn Johansson,   
Ann Axelsson, Dan Gustavsson, Göran Carnander 

  Martin Funck §4  
 

    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  

Föregående § 2 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 2022.08.23 lades till handlingarna  
    
Ekonomi § 3  

Ang. ekonomi inget att notera. Inget väsentligt hänt på kontot sen sist. 
                                 103 föreningar är medlemmar just nu. 
 
Jönköpings             § 4  Martin Funck informerar: 
Kommun a) Elitsatsning, olympisk destination   

Martin Funck informerar om vad som händer inom området. Hänskjutet från 
kommunalråden till nämnderna (Kultur & fritid samt Utbildning) att lägga in i 
budgetarbetet. Blir tyvärr ett alltför oförberett ärende och beslut i nämnderna. 
Idrottsalliansen anser att vi vill få ut det i media och vi kontaktar därför JP 
med information i frågan, för att förhoppningsvis bilda opinion för olympisk 
destination i Jönköping.  

 
  b) Beslut är taget i kommunens VIP där Kultur- och fritidsförvaltningen har 

fått ett uppdrag att hantera ett antal frågor till följd av undersökningen ”Ung 
livsstil”.  

• Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 
förändringar i bidragsutformningen till idrottsföreningar för att bättre 
kompensera för socioekonomiska faktorer. 

• Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 
förändringar i bidragsutformningen till idrottsföreningar för att minska 
inaktivitet hos ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. 



• Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur Jönköpings 
kommun kan utveckla sin dansverksamhet för att bättre möta flickors 
efterfrågan på dans.  

• Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att förändra 
investeringsbidraget till idrottsföreningar för att stödet också ska kunna 
nyttjas av kulturföreningar.  

• Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 
aktiviteter som kan bidra till att stärka unga flickors psykiska hälsa  

  Styrelsen ser fram emot att engageras i uppdraget men har redan synpunkter på 
att det i texten bör bytas ”flickors” mot ”ungas”, när det gäller punkterna dans 
och psykisk hälsa. Martin tar med det i det fortsatta arbetet.  

   
  c) Uppföljning av Idrottsforum. Vi har enats om att viktiga frågeställningar 

finns inom Elit/skola, anläggningar och bidrag. Fördjupad diskussion 
hänskjuts till nästa möte så att vi kan presentera 3–4 viktiga punkter för 
politiker i Kultur- och fritidsnämnden senare under hösten.  

 
  d) Övrigt- boende för kurser, träningsläger osv i Jönköping är mycket svårt att 

lösa för specialidrottsförbunden. 21/9 blir ett möte som Kultur- och 
fritidsförvaltningen bjudit in till för att diskutera detta. Skolor, förbund m.fl. 
kommer att delta. 

 
  e) Martin Funck meddelar att det kommit in många skrivelser från föreningar 

med oro för höga energikostnader kommande säsong. Särskilt stora 
anläggningar, is, konstsnö samt ridklubbar. Det är ett extremt läge. Martin 
Funck menar att det finns en del medel till att kompensera med inom befintlig 
budget, men att det är osäkert om det kommer att räcka.  
Idrottsalliansen anser att energirådgivning (utan kostnad) är en bra 
förebyggande åtgärd. Ev. extra stöd till energibesparande åtgärder.  
På sikt göra om investeringsbidragen för att möta liknande problem.  

   
Kommunikation/    § 5 
Skrivelser     Inget att rapportera. 
 
Hemmavinsten § 6 
  Försäljningen är glädjande nog ungefär som 2021.   

Bengt har kontakt med HV men det blir ingen större satsning den här 
säsongen. 

 
Lokal TV § 7 

Bengt jobbar vidare. Finns ev. framtida möjligheter att presentera 
Hemmavinstens vinnare där. Bengt har även diskuterat ett samarbete med HV 
om att sända ett studioprogram i Lokal TV två gånger per månad. 

 
EM, VM och § 8  
OS-fonden Inga nya ansökningar 
 
Go Jönköping § 9 
  Bra att vi var på plats. De som var där har fått möjlighet att lämna synpunkter 

på arrangemanget. Vi blev uppvaktade av organisationen Cesam (nätverk för 
civilsamhället) om medlemskap. Vi avböjer medlemskap där då vi redan är en 



paraplyorganisation. Calle meddelar dem.  
Calle blev också kontaktad av en föreningsrepresentant från Värnamo som var 
intresserad av hur vi jobbar och hur Hemmavinsten fungerar. Samma fråga har 
ställts av Värnamos fritidschef till sin kollega i Jönköping, Mazar Alijevski, 
som informerade Calle om detta. 

 
Övrigt  § 10   
  Idrottsforum 2023 – vi behöver påbörja arbetet inför nästa tillfälle. Eventuellt 

ska det genomföras först nästa höst. Inga beslut nu. 
 
Kommande § 11 
möten  Tisdagen den 11/10 kl. 17,30, hos Ölmstad Rid & Körsällskap. 

Samåkning från RF SISU samling kl. 17.00. 
  Ytterligare mötesdatum 16/11, 15/12 
 
Avslutning § 12 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte.  
 
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


