
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.10.11. 
Plats:  Ölmstad Rid och Körsällskap  
 
Närvarande: Ordförande Carl-Gustaf Tollén, sekr. Åsa Linnér, Bengt Kinell, Björn 

Johansson, Ann Axelsson,  
  Joakim Walltegen, Susanne Görsberg, kassör Göran Carnander via videolänk 

 
    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
  

Föregående § 2 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 2022.09,13 lades till handlingarna  
    
Ekonomi § 3  

Ang. ekonomi inga stora händelser. Möjligen göra om Olympiafonden för att i 
rådande läge rädda värdet.  

 
Jönköpings             § 4   
Kommun a) Elitsatsning, olympisk destination   

Enligt mejl till Calle är kommunen i rådande läge inte beredda att satsa 
tillsammans med nuvarande aktörer.  

 
  b) Boendenätverk 

Det är en spretig bild av boendesituationer som redovisas av de olika aktörerna 
vid sammankomsten, Det är olika behov i olika föreningar/grupper. Vi 
uppmanar nätverket som nu finns att kontakta många aktörer på 
fastighetsmarknaden för att sondera och hitta samarbeten.  

 
c) Ung livsstil – rapport från föreläsning/undersökning Ulf Blomdahl 
Fysisk aktivitet har högt samband med goda resultat i skolan.  (Ingen 
dramatisk förändring sen 1994) Fysisk aktiv = minst 2 ggr/vecka,  
Jönköping har väldigt hög svarsfrekvens vilket visar på dels bra jobb från 
skola o fritidssektorn, men också bra närvaro i skolan. Jönköping når i stort 
sett upp till 70% delaktighet i undersökningen = målet. Bra på bredd, 
föreningsstöd, Bibliotek o fritidsgårdar. 
Killar engageras av fotboll, basket o innebandy, Tjejerna vill ha dans, simning, 
ridsport. 
Självskattning på hälsa ungefär lika över tid med undantag av psykisk för 
tjejer som sjunkit något sen 2012, särskilt i gymnasiet (allra sämst på 



yrkesförberedande linjer). Orsakssamband: skilda föräldrar, skolk, rädsla. 
Skoltrivsel och trygghet i klassen i Jönköping är bra 90%.  
Sexuella trakasserier inkl. på sociala medier (16–17% av tjejerna uppger att de 
drabbats) 
Droger – ca 80% på högstadiet inte druckit alls sista 4 v. Narkotika mkt låg 
användning – mindre än 1 %- blir färre  
Rädsla att gå ute ökat med över 100%.  

   
  c) Beslut om bidrag för ökande elkostnader 3 miljoner beslutade- kommer 

troligen inte att räcka. Fördelningen inte klar ännu.  
  Sisu Småland genomför koll hela Småland ang. högre kostnader och hur man 

möter det. 
 
Uppföljning av      § 5      
Idrottsforum.         Vi har enats om att viktiga frågeställningar finns inom Elit/skola, anläggningar 

och bidrag.  
-Anläggning Viktigast att Idrottsalliansen tillfrågas om satsningar i god tid.  
-Bidragen vi är positiva till översyn av bidragen där punkt ang. 
investeringsstöd tas med i form av extra lånedel för att få fart på t.ex. 
renoveringar där föreningen kanske inte har den finansiering på 50% som 
behövs för att få stödet.  

  -Elitidrott, behövs en röd tråd för satsande med skola, tränare, förening- det 
spiller över på bredden på ett positivt sätt. Utbildning ska kunna ligga till 
grund för elitsatsning hela vägen i Jönköpings kommun.    

 
   Nytt Idrottsforum – tidpunkt diskuterades med utgångspunkt från valet och 

nya ”plan för idrott 2024–2029”. Lämplig tidpunkt borde vara tidig höst 2023 
för att då kunna få bra grund till remissvar. Det är viktigt att processen får 
effekt och att alla föreningar får möjlighet att tycka till.  

    
Kommunikation/    § 6 
Skrivelser     Inget att rapportera. 
 
Hemmavinsten § 7 Ansökan till spelinspektionen 
   

a) Beslutades att ansöka om lotteritillstånd för ”Hemmavinsten” som ett spel 
för allmännyttiga ändamål, hos spelinspektionen för perioden december 
2022 t.o.m. november 2023. 
 

b) Beslutades att Göran Carnander 530214–6393 har fullmakt att 
representera föreningen. 

 
c) Beslutades att Mikael Jerkinger 691013–2479 är föreningens 

kontaktperson. 
 

d) Vid ansökningstiden består styrelsen av  
Ordförande: Carl-Gustaf Tollén 
Sekreterare: Åsa Linnér 
Kassör:        Göran Carnander 
Ledamöter: Ann Axelsson, Joakim Walltegen, Bengt Kinell, Susanne 
Görsberg, Björn Johansson, Dan Gustavsson, Eva Gunnarsson 
Beslutas att §7 justeras omedelbart.  



 
Lokal TV § 8 

Bengt rapporterar från styrelsemöte. Plan finns att koppla lokalTV till 
Youtube-kanal. Träff planerad med HV71 i veckan. 

 
EM, VM och § 9  
OS-fonden Inga nya ansökningar 
 
Hemsida IOL § 10 
  Idrott-on-line hemsidesservice försvinner vid årsskiftet. Föreningar och 

förbund verkar vara olika långt i förberedelser.  
 
 
Kommande § 11 
möten  Tisdagen 16/11 RF Sisu 17,30. 
  14/12, Calle kollar om vi kan avsluta höstens möten med att titta på Hallbys 

damer i matchen mot Skövde. 
 
Avslutning § 12 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte som avslutades med en 

rundvandring på Ölmstad Rid- och Körsällskaps anläggning. 
 
   
 
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


