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Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2023.01.18 kl 17,30 
Plats:  RF-SISU Småland  
 
Närvarande: Carl-Gustaf Tollén, Bengt Kinell, Ann Axelsson, Susanne Görsberg, Eva 

Gunnarsson, Göran Carnander, Joakim Walltegen, Åsa Linnér 
   

 
    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
Föregående mötes § 2 
Protokoll Protokollet lades till handlingarna med en kort rapport från Calle om 

uppvaktningen av J-Södra. 
 
Årsmötet § 3 
  Beslöts ändra datum till  29/3  kl 18,30. Lokal hos Smålandsidrotten bokad, 

Vi  vill gärna ha några som pratar en kort stund  t.ex inspiratör samt bjuda in 
nya ordföranden i kultur och Fritidsförvaltningen för presentation.  

 
Jönköpings § 4 
Kommun 1) Möte Vi är inbjudna till nya presidiet i Kultur och Fritidsnämnden vid möte 

den 1/3 på fm.  Vi förbereder frågor till nästkommande eget möte men redan 
nu lyftes att det är viktigt prata om begreppet Idrott så det inte tappas bort. 
I diskussionen framkom också en önskan att träffa hela nämnden . I samband 
med detta berättade Joakim att RF/SISU planerar informationsmöten med 
nämnderna i Småland och då kanske vi kan koppla på gällande Jönköping vid 
samma tillfälle.  

  2) Elprisstödet till föreningarna är utbetalt enligt den fördelning som 
presenterades vid föregående möte. 

  3) Destination JKPG Destinationsdag 2/3, inbjudan ligger ute. Vi känner att 
det vore önskvärt med en egen träff med destination Jönköping. 

  4) Boendefrågan Calle rapporterar att det numera finns en app för att kunna 
anmäla/söka lediga boenden för idrotten i Jönköpingsområdet. Positivt med 
utveckling. 

 
   
Ekonomi § 5  

Bokslutet blir enligt plan. Revision är på gång.  Inget särskilt att notera. 
    
 



 
Kommunikation/    § 6 
Skrivelser     Trafikverket har infört restriktioner om skyltning och avspärrning ang. 

cykeltävlingar. Cykelförbundet har reagerat- vi kan också lyfta frågan lokalt. 
Jocke kollar ange ev. skrivelse – återkommer till nästa möte. Farhågor finns att 
regler likt detta införs på fler och fler områden vilket fördyrar avsevärt för 
idrottsföreningarna som arrangerar.  

 
 
Hemmavinsten § 7  
  En drive genomförs nu med satsning på golfen- Bengt och Mikael har möte 

med golfföreningarna på måndag.  
 
   

Lokal TV § 8  
Bengt invald i styrelsen för ytterligare ett år.  Bengt har förslag att 
Idrottsalliansen tillsammans med Kultur och Fritid ska synas lite mer. Bengt 
funderar vidare.  

 
 
EM, VM och § 9  
OS-fonden Inga ansökningar till våra fonder än men vi stöter på. Vi vet att det finns en del 

som kan söka.  
 
 
Övrigt  § 10 
  1) Idrottsforum i höst- samordnas med Kultur och Fritidsförvaltningens  

reviderade plan så forumet förhoppningsvis kan fungera som remissinstans.  
Inga datum klara ännu. Vi behöver tillsätta personer till en arbetsgrupp- 
Susanne och Björn föreslogs med Calle som back-up. 
2) På riksnivå genomförs en utredning om anläggningar för idrotten. Calle har 
blivit uppringd och intervjuad. Jönköpings sägs ligga långt fram i frågan.  

  3) Det var trevligt med räkmacka och match hos Hallby före j 
 
 
Kommande möten § 11 
   Tisdag 21/2, årsmöte onsdag 29/3. 
 
 
Avslutning § 12 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte. 
 
   
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 
 
 
 
 










