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Bokslutskommuniké 2020 
 
 

Jönköpings Södra IF återställer det egna kapitalet och räddar 
Elitlicensen 
 
 

”Jag kan med stor glädje och tacksamhet konstatera att Jönköpings 
Södra under 2020 lyckats nå vår tuffa ekonomiska målsättning. 
Förutsättningen inför året var väldigt tydlig, vi var tvungna att 
återställa det negativa kapitalet på -4,5 mkr, detta samtidigt som 
en pandemi bredde ut sig över världen. Med ett ovärderligt stöd 
från medlemmar, supportrar, partners och alla hårt arbetande 
personer inom klubben så har vi klarat denna utmaning. Alla 
Södraiter skall vara stolta över insatserna som lett fram till att 
kapitalet är återställt.” 
Mats Tidstrand, ordförande 

 
 
Resultat 
Resultatet för räkenskapsåret 2020 hamnar på 4,8 (-8,1) Mkr vilket är närmare 13 Mkr bättre 
än föregående år, men i paritet med det budgeterade resultatet tillsammans med det 
åtgärdspaket som redovisades i samband med årsmötet 2020.  
Att resultatet, trots den pandemi samhället och föreningen drabbats av, är positivt är starkt 
beroende av hård kostnadskontroll tillsammans med stort stöd av föreningens medlemmar, 
supporters och partners samt de så kallade statliga coronastöd som föreningen tagit del av. 
 
I sammanhanget är det av vikt att påtala att ett återställande av det egna kapitalet via positivt 
resultat inte är det samma som en god likviditet utan föreningen har fortsatt en utmaning att 
dels stärka det egna kapitalet, dels stärka likviditeten. 
 
 
Investeringar 
Föreningen har under räkenskapsåret förvärvat byggnaden på ofri grund i dagligt tal benämnt 
Sportkontoret samt har av dotterbolaget Tipshallen AB förvärvat tomträtten i fastigheten 
Jönköping Mariebo 1:87 vilket inkluderar de två byggnaderna på fastigheten, i dagligt tal 
benämnt Odensberg.  
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Elitlicens 
I och med det positiva resultatet som innebär ett återställt eget kapital kommer föreningen 
beviljas elitlicens utan ytterligare särskilt krav. 

 
Medlemsantal 
Föreningens medlemsantal har under året uppgått till totalt 1 103 (1 073) medlemmar, varav 
490 (484) ungdomar och 78 (78) ständiga medlemmar. 
 
 
Jönköping den 4 mars 2021 
 
 
Styrelsen i Jönköpings Södra IF 
 

 
 

 


