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Styrelsens sammansättning och övriga förtroendevalda 
 
Ordförande Carl-Gustaf Tollén 
Vice ordförande  Björn Johansson  
Sekreterare Åsa Linnér 
Kassör Göran Carnander 
Ledamot Ann Axelsson 
Ledamot Dan Gustafsson 
Ledamot Susanne Görsberg  
Ledamot Bengt Kinell 
Ledamot  Eva Gunnarsson  
Ledamot Joakim Walltegen 
Adjungerad, Hemmavinsten Mikael Jerkinger   
 
Ansvarsområden:   
Kommunikation: Joakim Walltegen, Eva Gunnarsson 
Firmatecknare: Göran Carnander och Carl-Gustaf Tollén, var för sig. 
Hemsidan: Mikael Jerkinger, anställd 
EM-, VM- och OS-fonden Ann Axelsson (smk), Dan Gustafsson, Björn Johansson: 
Pressklipp:  Dan Gustafsson 
Hemmavinsten:  Mikael Jerkinger, anställd 
 
Revisorer: Thomas Petersson och Lars Ericsson 
 
Valberedning: Bernt Klasson, Mikael Jerkinger och Christin Berglund 
 
Representant i lokal-TV-föreningen: Bengt Kinell  
 
 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.  
 
Medlemskap 
103 idrottsföreningar från Jönköpings kommun är medlemmar i Idrottsalliansen, vilket är lika 
med föregående år. En ny förening Jönköping Segelsällskap, en förening begärt utträde Visingsö 
GK och en förening har blivit utesluten pga. ej betalt medlemsavgift på 3 år. 
Idrottsalliansen är medlem i Jönköpings Lokal-TV-förening.  

 
Idrottsalliansens uppdrag 
Styrelsen har i enlighet med uppdraget i stadgarna arbetat med att 
• Bevaka medlemsföreningarnas intressen gentemot kommunen och andra myndigheter bland 

annat gällande anläggningar, bidrag, med mera 
• Verka för utökat samarbete med kultur- och fritidsförvaltnings tjänstemän och politiker på 

olika nivåer, i syfte att förbättra idrottens förutsättningar i kommunen. 
• Besvara remisser från kultur och fritid samt andra förvaltningar i Jönköpings kommun och 

följa ärenden som berör föreningarna. 
• Ansvara för lotteriet Hemmavinsten och verka för en ökning av antalet prenumeranter, vilket 

bidrar till en bättre ekonomi hos föreningarna. 
• Vara aktiva på vår hemsida, www.jonkopingsidrottsallians.se. 
• Ordna minst en konferens varje år för medlemsföreningarna i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen i kommunen och RF SISU Småland. 
• Stödja idrotten inom kommunen genom utdelning av stipendier till kommunens deltagare i 

internationella mästerskap. 
 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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Postcovid 
Allteftersom restriktionerna efter covidpandemin har lättat så har många verksamheter kunnat 
återgå till ett mer normalt tillstånd. Det gäller även Idrottsalliansen som har kunnat genomföra 
styrelsemötena fysiskt bland annat i samband med besök på olika föreningsanläggningar. 
Trots lättnader har många frågor handlat om pandemins effekter på föreningslivet och vilka 
lösningar som krävs för att t.ex. få tillbaka medlemmar som har lämnat sin förening. 
Oroligheter i omvärlden har bidragit till en höjd inflation och stigande elkostnader som drabbar 
många föreningar hårt. I våra kontakter med kultur- och fritidsförvaltningen har detta därför varit 
en prioriterad fråga under hösten. Kommunen har i slutet av året tagit beslut om nya stöd som till 
del ska kunna kompensera för den uppkomna situationen. 
 
Information, överläggningar och styrelsens arbete 
Styrelsen har genom arbetsgrupper och enskilda styrelseuppdrag under året haft överläggningar 
med kommunens ledande politiker och tjänstemän, representanter för kultur och fritidsnämnd, 
teknisk nämnd och dess förvaltningar, Destination Jönköping, medlemsföreningar och RF-SISU 
Småland i frågor som berör föreningslivet. 
 
Från arbetet noteras bland annat 
att vi löpande har haft möten med tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera 
fördelningen av olika stöd till föreningslivet med anledning av pandemin och högre elkostnader,  
att vi haft en dialog med kultur- och fritidsförvaltningen angående ny utformning av regler för 
driftsbidrag, 
att vi löpande under året följt beslutsgången i olika anläggningsfrågor på kommunlednings- och 
nämndnivå, samt haft informella kontakter med beslutsfattare och andra intressenter, 
att vi genomfört ett möte med kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska kontoret för 
uppföljning av frågan om avtalslängd för arrenden och tomträtter, marknadsmässiga hyror samt 
förslaget på höjda arrendeavgifter om en förening byter verksamhet på en redan arrenderad yta 
(t.ex. anläggning av en padelbana), 
att vi deltagit i en arbetsgrupp som ska underlätta för idrottare som tillfälligt tränar, studerar eller 
arbetar i Jönköping ska hitta ett lämpligt boende, 
att vi varit aktiva i media med artikelunderlag och insändare på olika teman,   
att vi medverkat som utställare på GO Jönköping tillsammans med 86 kultur- och 
idrottsföreningar som presenterat sin verksamhet för varandra och för allmänheten, 
att vi deltagit i diskussioner med företrädare för kommunen och specialidrottsförbund om 
eventuella satsningar på Jönköping som ett nav för vissa idrotter. 
 
Årsmötet 
Årsmötet genomfördes torsdagen den 7 april i IKHP:s lokaler i Huskvarna.  
 
Till ordförande för årsmötet valdes Rickard Strandberg, distriktsidrottschef på RF-SISU 
Småland. Ett 30-tal personer som representerade medlemsföreningarna, styrelsen och 
valberedningen deltog på mötet. 
 
Martin Funck, Kultur och fritidsförvaltningen inledde mötet med att informera om aktuella 
frågor i Jönköpings kommun. 
Martin berättade om visionen om ett elitcenter, där ett antal specialidrottsförbund i samarbete 
med kommunen vill utveckla Jönköping som en ”Olympisk idrottsdestination”. Dialog fördes 
tidigare under dagen med ansvariga kommunalråd i Jönköpings kommun. Förbunden fick i 
uppdrag av politiken att återkomma med en mer specificerad kostnadskalkyl. Idrottsalliansen ska 
också förstärka frågan gentemot kommunen. Genom denna satsning kan de duktiga förebilderna 
i Jönköping skapa en utvecklingsmiljö för idrotten. Om inte denna typ av miljö skapas finns det 
en oro för att de duktiga idrottarna flyttar från kommunen då dessa människor verkar där 
idrottsmiljön är som bäst.  
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Jönköpings kommun har betalat ut ytterligare 18,6 miljoner i extra coronabidrag till 
föreningslivet med anledning av pandemin. I år kommer det även ett återstartsstöd. Mer info om 
detta kommer ut om några veckor på kommunens hemsida. Martin berättade vidare om vilka 
idrottsanläggningar som är färdigställda och vilka som är pågående objekt. Han berättade att det i 
år även satsats extra 10 miljoner på investeringsbidraget. Det kommer göras en översyn av 
driftsbidraget framöver. Martin kommer att träffa SvFF för att säkerställa om det går att ta emot 
damlandslag på olika nivåer på Stadsparksvallen framöver. 
 
Idrottsforum 
Den 29 mars genomfördes Idrottsforum Jönköping för fjärde gången. Huskvarna Folkets Park 
var lokalen och diskussionerna var givande och initierade. Idrottsforum är mötesplatsen för 
lokala politiker och idrottsföreningar i Jönköpings kommun. ”Den goda dialogen om den lokala 
idrotten”, som vi brukar säga. 
Drygt 80 personer deltog, varav flertalet från idrottsföreningar och förbund. Kommunpolitiker 
medverkade, varav fyra kommunalråd, under samtalen kring de tre prioriterade 
diskussionsfrågorna: 
• Förutsättningar för idrottsföreningar utanför centralorten 
• Förutsättningar för att vara elitidrottare i Jönköping 
• Förutsättningar för trygg idrott 
Inledningsvis berättade Martin Gårlin från kultur och fritidsförvaltningen om genomförda, 
pågående och framtida anläggningssatsningar. Den efterlängtade friidrottshallen är till exempel 
planerad att börja byggas nästa år, liksom den nya badanläggningen på Rosenlund. 
Tidigare SVT Sport-profilen Staffan Lindeborg hade ett samtal med de tidigare elitidrottarna 
Sofia Paldanius (kanot) och Johan Davidsson (ishockey). ”För att bli bra i idrott måste det vara 
roligt” var ett gemensamt budskap från de båda. 
Störst jubel och flest applåder fick de båda curlingspelarna Viljo Petersson-Dahl och Mats-Ola 
Engborg som hyllades för sina silvermedaljer från Paralympics. En fantastisk prestation! 
Nytt för i år var att Idrottsforum Jönköping direktsändes i Jönköpings lokal-tv. TV-sändningen 
möjliggjordes via ett samarbete med Länsförsäkringar Jönköping och FC Production. 
Det blev lyckade samtal och stort engagemang under kvällen. Diskussionerna varade i 50 
minuter vardera. Som avslutning berättade politikerna vad de tog med sig från mötet. 

 
OS, VM, EM fonden  
Vid årsmötet presenterade Ann Axelsson 2021-års stipendiater ur EM-, VM- och OS fonden: 
- Ella Palm, Mountainbikeorientering. IKHP 
- Emma Ling, Orientering. IKHP  
- Gabriella Gustafsson, mountainbikeorientering. IKHP 
- Hannes Nyström, Innebandy. JIK 
- Meja Palmér, simhopp. JSS 
- Moa Holmqvist. Simning. JSS 
- Saga Boråker, simning. JSS 
- Tilda Palm. Mountainbikeorientering. IKHP 
Idrottsalliansen önskade ungdomarna ett stort grattis och fortsatt lycka till. Blommor  
och 5000 kr i stipendium till respektive stipendiat delades ut. 
 
Hemmavinsten  
Hemmavinsten har under året visat på fortsatt stabilitet, vilket visar att lotteriet är en produkt att 
satsa på för den lokala föreningen. En bra insats av klubben en gång per år, då får man trogna 
prenumeranter som stöttar verksamheten. 2022 är första året som vi arbetar med en modernare 
och säkrare plattform. Lanserades i december 2021. Vi är mycket nöjda och med denna plattform 
har vi tagit ett stort kliv digitalt för att göra den ännu lättare för förening i hanteringen. Året har 
som vanligt givit 24 högvinster till en fördelning på ca 1 600 000 kr. Samtidigt har föreningarna 
fått provision på ca 1 500 000 kr. HC Dalen toppar återigen försäljningen med över 700 
lotter/månad. 
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I september lämnades ny ansökan av spellicens in till Spelinspektionen och i november 
beviljades nytt speltillstånd för 2023. Under året har också en ny skrivelse tillsammans med 
HV71 skickats till finansdepartementet efter att det fortfarande inte skett någon förändring i de 
kostnader som finns för ideella spelaktörer. Kostnadsökningen på 600% kvarstår och det anser vi 
är ett hot mot svenskt föreningsliv. Man bör hitta en annan lösning för de som handhar 
allmännyttiga lotterier på ideell basis. 
 
Personal 
Mikael Jerkinger är anställd av Idrottsalliansen för att sköta lotteriet Hemmavinsten och 
föreningens hemsida. 
 
Ekonomi  
Omsättningen under 2022 var 77 tkr, en ökning med 10 tkr, omsättning för Hemmavinsten var 
4 187 tkr, en minskning med 61 tkr. 
Balansrapporten visar tillgångar på 708 tkr, en minskning med 49 tkr, då är tillgångarna för 
Hemmavinsten medräknad. Likviden är god och likvida medel disponeras med 360 tkr, en 
minskning med 25 tkr. 
Årets resultat blev ett underskott med 25 tkr mot budgeterat 0 resultat innan finansiella 
omfördelning. Underskottet till eget kapital. Årsavgiften har varit 400 kronor/förening. 
Idrottsalliansen har fått ett föreningsbidrag från Jönköpings kommun på 25 000 kr. 

 
Tack 
Styrelsen tackar medlemsföreningarna för alla insatser och det fantastiska arbete som läggs ner 
för att hålla bredd, spets och kvalitet inom idrotten i Jönköping.  
Stort tack också till kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun samt RF-SISU 
Småland för ett positivt och utvecklande samarbete.   
Styrelsen framför även ett extra tack till Mikael Jerkinger för ett engagerat arbete med att driva 
och utveckla Hemmavinsten. 
För mer information besök Idrottsalliansens hemsida www.jonkopingsidrottsallians.se  
  
Styrelsen vill avslutningsvis tacka för visat förtroende under det gångna året. 
 
Jönköping 2023-02-21 
 
 
CARL-GUSTAF TOLLÉN ANN AXELSSON   GÖRAN CARNANDER 
Carl-Gustaf Tollén Ann Axelsson    Göran Carnander 
 
 
 
ÅSA LINNÉR DAN GUSTAFSSON  BJÖRN JOHANSSON 
Åsa Linnér Dan Gustafsson   Björn Johansson 
 
 
 
SUSANNE GÖRSBERG BENGT KINELL   EVA GUNNARSSON 
Susanne Görsberg Bengt Kinell  Eva Gunnarsson 
 
 
JOAKIM WALLTEGEN 
Joakim Walltegen 

http://www.jonkopingsidrottsallians.se/
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BOKSLUT 2022
BALANSRÄKNING Ingående Perioden Utgående Not

balans balans
2022-01-01 2022-12-31

Tillgångar
Kundfordringar 0 0
Interimfordran Hemmavinsten 372 220 -23 557 348 663 1
Bank 161 604 7 442 169 045
Aktiefond 223 189 -32 552 190 637
Summa tillgångar 757 013 -48 667 708 345
Skulder
Interimsskulder Hemmavinsten -372 220 23 557 -348 663 1
Eget kapital
EM-, VM-, OS-fonden -178 175 0 -178 175
Eget kapital -195 385 -11 233 -206 618
Årets resultat -11 233 36 343 25 110
Summa eget kapital -384 793 25 110 -359 682

Summa skulder o eget kapital -757 013 48 667 -708 345

Beräknat resultat 0 0

RESULTATRÄKNING 2022 2022 2021 2020
Utfall Budget Utfall Utfall

Intäkter tkr
Medlemsavgifter 41 200 41,6 41 600 41 200
Sponsorintäkt 10 000
Övriga Intäkter 1 203 801 272
Bidrag Jönköpings kommun 25 000 25,0 25 000 25 000
Summa intäkter 77 403 66,6 67 401 66 472

Kostnader
Arrangemang -18 333 -3,0 0 0
Stipendier -40 000 -40,0 -6 000 -30 000
Representation -7 014 -9,0 -13 254 -2 258
Trycksaker 0 -1,0 0 0
Postfack -1 900 -1,0 -1 900 -1 050
Sammanträden -1 056 -1,0 -369 -592
Hemsida 0 0,0 0 0
Bankavgifter -750 -1,0 -870 -750
Medlemsavgifter andra org -1 000 -0,6 -600 0
Övriga kostnader 0 0,0 0 -844
Summa kostnader -70 053 -56,6 -22 993 -35 493

Verksamhetsresultat 7 350 10 44 409 30 979

Finansiella Förändringar -32 460 0,0 26 825 9 234
Avsättning Stipendiefonden -10,0 -60 000 -30 000

Slutligt resultat -25 110 0 11 233 10 212

Not 1 Hemmavinsten Interimfordran och skuld
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HEMMAVINSTEN

BALANSRÄKNING, kr Ingående Perioden Utgående Not
balans balans

2022-01-01 2022-12-31
Tillgångar
Fodringar 0 0 0
Skattekonto 9 652 11 9 663
Bank 362 568 -23 568 339 000
Summa tillgångar 372 220 -23 557 348 663

Skulder
Soc.avgifter och källskatt -26 520 16 857 -9 663 1
Kostfristig skuld -2 000 2 000 0
Förtida inbetalningar -343 700 4 700 -339 000

Summa skulder -372 220 23 557 -348 663

RESULTATRÄKNING 2019 2020 2021 2022
Intäkter
Övriga intäkter 60 000 80 000 60 000 90 000
Autogiroinbetalningar 4 218 960 4 197 000 4 186 800 4 097 400

Summa intäkter 4 278 960 4 277 000 4 246 800 4 187 400

Kostnader
Vinstutbetalningar -1 734 414 -1 679 040 -1 675 680 -1 638 960 39%
Provision till föreningar -1 597 790 -1 586 152 -1 579 900 -1 537 386 37%
Klubbvinsten -42 254 -38 470 0 0 0%
Personalkostnader -555 907 -532 862 -552 373 -535 648 13%
Spelinspektion -66 049 -80 000 -90 872 -90 000 2% 2
Omkostnader -282 546 -360 476 -347 975 -385 406 9%

Summa kostnader -4 278 960 -4 277 000 -4 246 800 -4 187 400

Årets resultat 0 0 0 0

Not 1 -9 663 kr Not 2
Pensionskatteskuld 2022 -9 663 kr  Spelinspektion tillsyn

Tillståndsavgift 2022

BOKSLUT 2022

-90 000 kr
-30 000 kr
-60 000 kr
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Revisionsberättelse 
2022 

 
 

Till årsmöte för: 

JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS 

Inkl. HEMMAVINSTEN 
 
 

Undertecknade, av årsmötet valda revisorer, har granskat verksamhetens- och 
förvaltningsberättelsen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för 
räkenskapsåret 2022. 

 
 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat I strid mot föreningens 
stadgar. 

 
 

Förvaltningsberättelsen har upprättats i enligt med bokföringslagen och ger 
därmed en rättvis bild av föreningens resultat och ställning utifrån 
redovisningssed i Sverige. 

 
 

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med 
föreningens stadgar. 

 
 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt utlåtande nedan. 
 
 

Vi tillstyrker att årsmötet: 

• fastställer resultat- och balansräkning 
• förslag till fördelning av årets resultat 
• och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
 
 

Lars Ericson Thomas Petersson 
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