
                       VERKSAMHETSPLAN 2023  
JÖNKÖPINGS 
IDROTTSALLIANS 

I enlighet med alliansens stadgar ska verksamheten under året fokusera på följande: 
 

 Bevaka medlemsföreningarnas intressen gentemot kommunen och andra 
myndigheter bl.a. gällande anläggningar, bidrag, m.m. 
 

 Verka för utökat samarbete med Kultur/Fritid, förvaltning och politiker, i syfte att 
förbättra idrottens förutsättningar i kommunen. 
 

 Besvara remisser från kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköping kommun och följa 
ärenden som berör medlemsföreningarna. 
 

 Ordna minst en konferens för funktionärer inom medlemsföreningarna i samverkan 
med från kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköping kommun och RF SISU Småland. 
 

 Stödja idrotten inom kommunen genom utdelning av stipendier till kommunens 
deltagare i internationella mästerskap. 
 

Styrelsen ska under 2023 hos kommunen i första hand verka för: 
Att föreningsbidragen uppräknas ytterligare så att de minst följer kommunens utveckling 
av det garanterade skatteunderlaget. Hänsyn ska också tas till den eftersläpning av 
bidragsnivån som finns kvar. 

Att medverka i framtagande av ny bidragsutformning till idrottsföreningar. 

Att vara medverkande att arrangera forum, uppvaktning, möten med politiker angående 
idrottens behov för utveckling både av Jönköping och dess invånare. 

Att följa upp kommunens utredning av de olika arrende- och hyresavtal som finns mellan 
föreningarna och kommunen för att få till hållbara driftformer för föreningarna.  

Att fortsätta bevaka att investeringar görs i idrottsanläggningar. 

Att följa upp hur Covid-19 påverkar föreningar och verka för ytterligare stöd om så krävs. 

Att följa upp hur högre elkostnader påverkat föreningarnas verksamhet. 

Att medverka i arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program.  

Att tillsammans med det lokala föreningslivet och kommunen utveckla samarbetet med 
specialidrottsförbund som på olika sätt vill stärka Jönköping som idrottsstad. 
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Övrigt 

Fortsätta med lotteriet Hemmavinsten och verka för en ökning av antalet prenumeranter 
för en bättre ekonomi hos föreningar. 

Förstärka vår kommunikation enligt plan med insändare och mer aktiv hemsida. 
 

Budget 2023 

 

Intäkter
Medlemsavgifter 52 500 (105 x 500 kr)
Bidrag från Fritidsnämnden 25 000
Summa intäkter 77 500

Kostnader
Arrangemang -10 000
Sammanträden -1 000
Stipendier -75 000 15 x 5 000 kr
Representation -7 000
Trycksaker -1 000
Avgift bank -1 000
Postfack -1 500
Hemsida -1 500
Övriga kostnader -1 000
Summa kostnader -99 000

Verksamhetsresultat -21 500

Avsättning Stipendiefonden 0

Slutligt resultat -21 500

Förslag
Medlemsavgift 2023 500 kr (+100 kr)


