
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2022.11.16 
Plats:  RF-SISU Småland  
 
Närvarande: Carl-Gustaf Tollén, Bengt Kinell, Dan Gustavsson, Ann Axelsson, Susanne 

Görsberg, Eva Gunnarsson. 
  Göran Carnander via videolänk 
  § 1–2 Martin Gårlin och Martin Funck, kultur- och fritidsförvaltningen. 
   

 
    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade styrelsen och representanter från kultur- och 
fritidsförvaltningen välkomna. 
Eva Gunnarsson utses att föra dagens protokoll. 

 
 
Rapport § 2 
  Martin Gårlin och Martin Funck rapporterar om aktuella frågor hos Kultur- 

och fritidsförvaltningen. (Bilaga 1) 
Genomgång av förslag på behov av anläggningar. 

  - En samlad plats för motorsporten. (Bilaga 2) 
En utredning har tagits fram som resulterat i att det viktigaste för tillfället är att 
säkra de anläggningar som finns. Idag har de flesta klubbarna en egen 
anläggning. Motoralliansen är nöjda med detta.  

  - Driftbidrag – elstöd 2023 
3 miljoner i bidrag till elstöd har redan betalats ut till ca 200 idrotts- och 
kulturföreningar. Tillkommer även det statliga elbidraget.  

  Förvaltningen har begärt ytterligare 5 miljoner för att betalas ut innan 2023. 
Beslutas i KF i november. 

  - VIP förslag 2023 – 2027 
15% ökade kostnader för byggnationer 2023. Investeringsplaner ligger fast. 

  - Bostadsbolag och byggföretag 
Martin Funck har haft kontakt med Nivika. Finns möjlighet för tillfälliga 
lösningar för lägenheter/boende som lokala klubbar, studenter och förbund kan 
disponera. Ska flera byggföretag bjudas in i syfte skapa dialog? 
Idrottsalliansen ställer gärna upp på ett möte om det kan vara till någon hjälp. 

  - Olympisk destination 
Eventuellt blir det en uppföljning tillsammans med de förbund som varit 
engagerade i arbetet. Kanot, rodd och curling är stora i Jönköping och har 
redan etablerat sig. Kan övriga komma också utan någon större ekonomisk 
stimulans?  



  - Vattensport 
  Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker möjligheten att etablera en 

vattensportanläggning i Munksjön tillsammans med berörda klubbar och 
förbund.  

 
    
Föregående § 3 
Protokoll   Protokoll från styrelsemöte 2022.10.11. Inga kommentarer. Läggs till 

handlingarna  
    
 
Ekonomi § 4  

Kvartalsrapport 3 gäller. Kassören har inget nytt att tillägga.  
    
 
Kommunikation/    § 5 
Skrivelser     Inget nytt. 
 
 
Hemmavinsten § 6  
  Spelinspektionen har beviljat ansökan för 2023. 
  Statistik är utskickat. En skrivelse kommer tillsammans med HV 71 att skickas 

till Finansmarknadsministern och Spelinspektionen för att ännu en gång 
påpeka de orimliga regler som gäller för speltillstånd. (Bilaga 3) 

 
   

Lokal TV § 7  
Just nu är det många inslag från HV71. Planer finns på att Calle ska berätta om 
Idrottsalliansen och att dragning av vinnare av Hemmavinsten ska visas på 
Lokal TV. Oklart hur många som tittar på lokal TV men antalet har troligen 
ökat sedan HV kommit med. 

 
 
EM, VM och § 8  
OS-fonden Inga ansökningar till våra fonder. Göran får i uppdrag att skicka en påminnelse 

till våra föreningar så att frågan inte glöms bort. 
 
 
Övrigt  § 9 
Jubileum J-Södra fyller 100 år. En symbolisk insättning till deras ungdomsverksamhet 

föreslås och att ordförande får möjlighet att representera Idrottsalliansen i 
samband med jubileumsmiddag. Innan eventuell anmälan får ordförande i 
uppdrag att kontrollera förfarandet med inbjudningar.  

  Mötet föreslår att en översyn bör göras över vilka ersättningar och 
uppvaktningar som ska göras och vid vilken ”ålder” på föreningen det ska ske. 
Det ska resultera i den policy som drottsalliansen ska ha framöver.  

 
 
 
 
 
 



Kommande möten § 10 
   
  2022 
  14/12. Samling på Bowling City kl. 17.15 för en gemensam måltid. Hallby 

handbolls klubbchef Karl Gustavsson kommer att berätta om verksamheten 
innan det blir match mellan Hallbys damer och Skövde. 

  Calle får i uppdrag att bjuda in Idrottsalliansens tidigare ordförande. 
  2023 
  Onsdag 18/1, tisdag 21/2, årsmöte onsdag 22/3. 
 
 
Avslutning § 11 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte. 
 
   
 
 
 
  Eva Gunnarsson      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 
 
 
 
 
 


