Beträffande VALEN vid Smålands FIFs årsmöte 2021
Uppdaterat 26/2.
Senast
Senast
Senast
Senast

9 jan (8v före årsmötet) tillfrågar valberedningen de vars mandattid går ut om de accepterar omval.
23 jan (6v före årsmötet) redovisas beskeden här i detta dokument.
6 feb (4v före årsmötet) får föreningar föreslå kandidater till valberedningen.
20 feb (2v före årsmötet) presenteras valberedningens förslag här i detta dokument.

Valberedningen:
Stefano Tomai, IK Hakarpspojkarna, tel. 073-811 11 20, stefano_tomai@hotmail.com
Vakant, Athletics 24Seven SK
Vakant, FIK Färjestaden

Val av ordförande och ledamöter till SDF-styrelsen, samt revisorer
Ska väljas
Ordförande 1 år
Ledamot 1 år*
Ledamot 1 år*
Ledamot 1 år*

Nuvarande
Omval ok?
Patrik Eklund, Nybro
Nej
Maria Jonasson, Värnamo
Nej
AnnLis Hellsten, Oskarshamn Ja
Ari Turunen, Lessebo
Nej

Valberedningens förslag
Återkommer

* Normalt väljs ledamöter på 2 år, men nu gör vi ett undantag inför sammanslagningen med Blekinge och
Östergötland så att en helt ny styrelse kan väljas på årsmötet 2022.
Har 1 år kvar
Ledamot 2 år Marina Karlsson, Carl Hedin, Ronny Krönvall.
Arbetsbeskrivning SmFIFs styrelse - vad tar man på sig som ledamot?
Möten med frivillig men önskvärd närvaro: 2-3st årliga kväll+övernattning+dag: Årsmötet (feb/mars),
Höstmötet (okt-nov) och ev. även en SDF-konf.helg i RF-SISU Smålands regi (sep-nov). Övernattning ej
nödvändig om man bor nära. Därutöver ett verksamhetsplaneringsmöte i januari i Växjö, ytterligare ca: 9 st
styrelsemöten digitalt vardagskvällar under året, samt i övrigt läsa mail, engagera sig i aktuella frågor för
Småländsk friidrott, valfri nivå och inriktning utifrån kompetens och intresse.
Revisorer
Revisor 1 år
Revisorsuppleant 1 år

Nuvarande
Leif Karlsson, Rydaholm
Arne Lundblad, Växjö

Omval ok?
Ja
Ja

Valberedningens förslag
Återkommer

Smålands ombud till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte
”Valkretsen Småland” har 9 st röster vid SFIFs årsmöte (9 st ifjol), som går 27 mars digitalt. Alla i
Småland har rätt att anmäla intresse att vara ombud, intresseanmälan ska ske till styrelsen@smfif.se senast
27 jan, beslut tas sen på styrelsemöte 23 feb. Ambitionen är att fylla alla Smålands platser. (Ej aktuellt i år:
SFIF står för resor & mat och SmFIF står för logi, så ingen kostnad för ombuden eller dess föreningar).
Inkomna intresseanmälningar och numera anmälda (7): IFK Växjö: Mikaela Wieslander Mayer,
Elizabeth Franklin Nordin och Stina Hedvall. Smålands FIF: Markus Andersson, Ingemar Hedin, Carl Hedin
och AnnLis Hellsten.

Även Valberedningen väljs på ett år enligt klubbvis turordningslista, se nästa sida.

Turordning att arbeta i Smålands Friidrottsförbunds valberedning
Mer exakt är klubbens uppdrag att föreslå en kanditat, som kan tänka sig uppdraget.
Förslagsvis men inte nödvändigtvis från egna klubben, men i alla fall från samma län.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kalmar
Oskarshamns SK
FIK Färjestaden
Kalmar SK
Högby IF
Oskarshamns SK
FIK Färjestaden
Kalmar SK

Kronoberg
Ljungby FIK
Växjö LK
IFK Växjö
Ljungby FIK
Skruvs IF
Athletics 24S
IFK Växjö

Jönköping
Eksjö Södra IK
Habo FIF-04
Lekeryd Svarttorp SK
IK Sisu, Nässjö
Hovslätts IK
IK Hakarpspojkarna
Wärnamo SK

2022 Distriktssammanslagning med Östergötland och Blekinge. Då blir upplägget förändrat, antagligen att
varje SDF får ha varsin ledamot.
Urvalet klubbar är topp-20 i fjolårets Eric Wall-pris.
När någon klubb trillar ut från topp-20 fyller klubbarna på i det länet som skulle haft uppdraget åren därefter,
dvs deras uppdrag tidigareläggs ett år. Nya klubbar in på topp-20 placeras sist i turordningen. Dock om en
klubb lämnar och en ny tillkommer inom samma län kan istället den nya överta den tidigare klubbens
turordning, om det känns lämpligare än att den hamnar sist.
De klubbar/årtal som anges i framtiden är alltså preliminära.
Understrukna klubbar är bara för att visa när länets turordningslista börjar om.

