
JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS   
 
                   

 
 
 
Styrelsemöte  
 
Protokoll      Fört vid sammanträde med styrelsen för Jönköpings Idrottsallians  
Tid:  2023.02,21 kl. 17,15 
Plats:  RF-SISU Småland  
 
Närvarande: Carl-Gustaf Tollén, Göran Carnander, Joakim Walltegen, Åsa Linnér, Dan 

Gustavsson, Björn Johansson 
  Susanne Görsberg deltog via TEAMslänk 

 
    
Mötets öppnande § 1 

Calle öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 

 
Föregående mötes § 2 
Protokoll Protokollet lades till handlingarna med en kort notering att vi avstår artikel om 

Trafikverkets nya bestämmelser och dess konsekvenser, då det dagarna efter 
vårt möte belystes i dagspressen av annan aktör. 

 
 
Ekonomi § 3 

Vi har en ny medlem som begärt inträde. I övrigt inget att notera, 
 
 
Årsmötet § 4 
  29/3  kl. 18,30. Lokal hos Smålandsidrotten bokad, Det mesta underlaget är 

klart: Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Revisionsberättelse och 
Bokslut. Valberedningen verkar vara klara med sitt arbete. Allt kommer att 
publiceras senast 1 vecka i förväg på hemsidan.  
Styrelsen kommer att föreslå en budget som innefattar stor utdelning från EM, 
VM, OS-fonden till 15 stipendiater á 5000:- . Därför föreslår vi också en 
höjning av medlemsavgiften från 400:- till 500:- per förening och år.  

  Rickard Strandberg RF/SISU och Martin Funck, Kultur- och 
fritidsförvaltningen medverkar.  

 
 
Jönköpings § 5 
Kommun Möte med nya presidiet i Kultur och Fritidsnämnden den 1/3 kl. 09,00 

Calle, Ann och Dan representerar Idrottsalliansen. Vi vill bland annat lyfta 
frågor som  
1) Begreppet Idrott så det inte tappas bort. 
2) Översyn av formerna för bidrag 



3) Motoralliansen 
4) Presentera idén Idrottspolitiskt Program framtagen tillsammans med 

RF/SISU. Vi har en önskan att träffa hela nämnden.  
5) Idrottsforum  

Calle sätter samman ett presentationsmaterial.  
  

  
Idrottsforum § 6 
  Arbetsgrupp tillsatt och har träffats. Forumet blir den 11 oktober 2023, prel. på 

Högskolan i Jönköping.  
Forumet kommer att rikta sig mot arbetet ” Plan för Idrotten 2024–2029”.  

  Det kommer att bli en mycket kort inledning och utvärdering på plats kommer 
att göras av några föreningsrepresentanter i stället för som tidigare av politiker.  
Innehållet kommer bland annat att bestå av de frågor som kommer ur en 
planerad enkät till föreningslivet i kommunen.  
Calle anmäler en viss oro för takten i processen till beslut i början av 2024 och 
vi är överens om att vi nog får hjälpa till och ”gasa på” lite, bl.a. för att 
nämnda enkät ska ut och processas i föreningarna vilket tar lite tid.  
Arbetsgruppen har nytt möte 27/3 15,30-17 i RF/SISU:s lokaler.  

 
 
Skrivelse från  § 7 
Motoralliansen Anmärkningsvärt att besluten inte går igenom hela vägen mellan olika 

kommunala förvaltningar. Vi bevakar frågan och förstår motorklubbarnas 
frustration. 

 
 
Kommunikation/    § 8 
Skrivelser     Vi har fått information om det årliga kommunala föreningsbidraget som ska 

sökas via föreningsportalen senast 1 mars 
 
 
Hemmavinsten § 9  
  Mikael har skickat ut en sammanställning. Ungefär samma som tidigare. 

Golfen gör en gemensam satsning för att få fler prenumeranter. En del i 
satsningen är en gemensam tävling på Gränna Golfklubb den 21/5. Golfen har 
också gjort en liten film som finns på Hemmavinstens hemsida.  

 
   

Lokal TV § 10  
Inget att rapportera 

 
 
EM, VM och § 11  
OS-fonden 14 klara ansökningar och en som ska utredas. 

Styrelsen BESLÖT att dela ut stipendiesumma 5000:- + en blombukett per 
stipendiat även om det kostar mer än beräknat. Det speglas i budgeten. 

 
 
 
 
 



Kommande möten § 11 
   Årsmöte onsdag 29/3. Därefter 11 april kl. 17,15. 
 
  Calle tackade för engagemanget vid dagens möte. 
 
   
 
 
 
  Åsa Linnér      Calle Tollén        
       sekreterare  ordförande 


