
PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRB UNDS 
STYRELSE 13 JUNI 2007 I VETLANDA 
 
Närvarande: Hans Fagher (HF),  Arne Olsson (AO), Tommy Ursby, Kettie Gustavsson (KG) samt AnnLis 
Hellsten (ALH) 
Ove Davidsson, Zanne Bogeman, Anders Andersson, Ingela Nilsson samt Herbert Jobäcker ej närvarande 
 
§   1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
 
Hans Fagher öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. 
 
§  2.  Protokolljustering 
 
Till dagens protokollförare valdes AnnLis Hellsten. Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 
 
§  3.  Skrivelser 
 

- Hjärt- och lungtransplanterade ska genomföra ett SM i friidrott i Växjö den 11 augusti. De behöver 
hjälp av någon förening att genomföra detta. HF kollar med närliggande klubbar och han ber även 
Ingela Nilsson om hjälp med detta. 

- Svenska rikslotteriet kommer med ett nytt folkspel, information kommer till klubbarna. 
- Svenska FIF:s utredning angående hopslagning av distrikten pågår med hjälp av en bildad kommitté. 
- Mullsjös tillhörighet utreds vi får avvakta besked. 
- Hestra och 1342 RC har begärt utträde ur förbundet. 
- Handslaget har bytt namn till Idrottslyftet   

 
§  4.  Inbjudningar 
 
Inga inbjudningar fanns. 
 
§  5.  Rapporter 
 
Inget att rapportera.  
 
§   6.  Svenska Friidrottsförbundet 
 
Årsmötet i Eskilstuna var välbesökt, från Småland deltog Anders Andersson, Hans Fagher, Tommy Ursby samt 
AnnLis Hellsten. Mötet var mycket bra och nya styrelsen såg positivt på framtiden. 
 
§   7.  FC Växjö 
 
Ingela Nilsson deltog ej på mötet men enligt (HF) och (AO) så fungerar det bra men styrelsen vill gärna ha lite 
mer information till nästa möte. 
 
§   8.  Smålands IF:s årsstämma 
 
Hans Fagher som var en av representanterna meddelar att det var ett bra möte. Sm IF är välskött. Idrottslyftet 
kommer att rulla igång så ansök om pengar om ni har något projekt på gång. Övriga representanter (AO) och 
(TU) instämde. 
 
§  9.  Höstens regionmöte 
 
Tre stora punkter kommer att diskuteras: ledargeneration, elit samt hur ska vi vara organiserade. Datum för 
mötet är 17-18 november i Värnamo.      
 
§  10.  Tävlings- och veterankommittén  
  
 
(ALH) började med rapporter från genomförda DM . 21/4 terräng-DM Oskarshamns SK, kontrollant Rolf-Inge 
Torstensson rapporterade att det var mycket bra. 25/5 DM VDM halvmarathon Storebro SC, kontrollant AnnLis 



Hellsten rapporterade att det var en mycket bra runda (hon cyklade själv första varvet). Prisutdelning gick bra, 
det kom in en protest efteråt om att tiden ej var korrekt men då det bara fanns en remsklocka så måste man förlita 
sig på den. Kanske bra med ytterligare en klocka till nästa år. 9-10 juni DM i stafett i Växjö kontrollant var 
Tommy Ursby som meddelar att allt var mycket bra dock gjorde en arrangörsmiss att Högby lag 1 på 4x400m 
diskades.  
Då var vi framme vid UDM; JDM och VDM som arrangerades av Tranås och en mer välplanerad tävling får 
man leta efter ett stort tack till Siw Dahlgren för sitt engagemang. Kontrollant dag ett (ALH) samt sista timmen 
Peter Fritz har inget att anmärka på. En deltagare hade ej prickat av sig enl förordningen men fick ändå springa 
försök då övriga deltagare tillät detta. Dag två var Göran Graberg och Allan Henriksson kontrollanter och 
tävlingen flöt på bra även denna dag.     
    KOMMANDE KONTROLLANTER:
      
   
    4 augusti i Nässjö = Zanne Bogeman 
    5 augusti i Eksjö = Anders Nykvist 
    11-12 augusti= UDM 14,13,12 med stafett 
    2 september i Villstad= Thomas Borglin  
    8-9 september i Skruv = Stefan Fredriksson 
Övriga frågor: Protest från Högby IF samt Kalmarsund ang. bytet av lag vid kval i Högby. Beslut att: ge (AA) en 
erinran om sitt agerande i övrigt anses protesten behandlad enligt Håkan Widlunds svar på protest. Ingen annan 
åtgärd tas. TÄK kommer att diskutera detta på sitt nästa möte så det ej sker fler gånger 
Angående att ej DM tecken delas ut vid Mini DM i terräng så kan man inte räknas med i Eric Wallspriset. TÄK 
har tagit ett beslut tidigare att slopa de yngre vid terrängen men på begäran fick de åter igen vara med men beslut 
kvarstår att: DM-tecken ej delas ut. 
Vi kommer att försöka lägga ut DM helger 2008 redan i höst så vi ej sanktionerar andra tävlingar då. 
I år finns det inte 14 årsklass i stafett på g. a att upplägget i år blev ett annat. 
Nästa år kommer det att finnas 16års klasser. 
  
     
   
§ 11.  Ungdomskommittén  
 
(ZB)/telefon. Matchen i Danmark jobbas det febrilt med. Laguttagning pågår. Inbjudan GM kommer i slutet av 
månaden. Kvalgränser diskuterades. 
 
§  12.  Utbildningskommittén  
 
(AO). Ekonomin är under kontroll. Nya regelboken har utkommit. Vårens kurser utföll enligt nedan: 
17-18/3 14-17 del 1 i Växjö 19p, 7-10 under sö hela 30p. 24-25/3 10-14 del 2 i Växjö 16p, 21-22/4 14-17 del 2 i 
Karlshamn 16 st dag 1 och 11 st dag 2 Denna kurs kommer att köras om som endagars i Västervik när tillfälle 
ges. 28-29/4 10-14 del 1 i Jönköping 13p, 29/4 funktionärsutb steg 2 i Tranås 16p samt 2/5 funktionärsutb i 
Karlshamn 10p IF Udd uteblev med 5 av de föranmälda. 
Höstens kurser i dagsläget: 13-14 okt ungd tr utbildn 14-17 steg2 kast Växjö 
20-21 okt ungd tr utb 10-14 del 2 i Jönköping (om antalet deltagare blir tillräckligt många) 
17-18 nov ungd tr utb 14-17 del 2 hopp i Växjö 
 
§ 13.  Hemsidan Smålands friidrott 
 
Helt fantastiskt bra!!!!!!!!!! 

    
§ 14.  Anläggningskommittén 
 
Banan i Skruv är OK, Ljungby 2008, Värnamo 2009. Smålands Friidrottsförbund opponerar sig mot att 
Oskarshamns SK ej får någon kastplan, en förening av OSK:s storlek måste kunna arrangera tävlingar av DM 
storlek. 
§  15.  Statistikkommittén 
 
(KG) informerade om att Anders Grönvall lägger ut statistiken på hemsidan och att alla jobbar på och har bra 
kontakt med varandra.    
§  16.  Finanskommittén 



 
(HF) redovisade att budget ligger på + 106 tusen för närvarande. 
 
§  17.  Veterankommittén 
 
Beslut att: genomföra DM i kastmångkamp 2008, kommittén får jobba med detta. 
 
§  18.  Information/kommunikation 
 
Finns inget att klaga på. 
 
 
§ 19.  KP Herbert Jobäcker 
 
 
Arbetar på oerhört bra, kan det mesta, en mycket bra resurs. (HJ) rapporterar per brev: Utskickat/mail: 
1. Aktuelltbladet från Smålandsidrotten. 2. Protokoll från Smålandsidrottens årsstämma. 3. Protokoll från 
Smålandsidrottens styrelsemöte 2 och 3, 2007. De som ej har mail har fått detta per brev.    
 
 
 
§ 20.   Övriga frågor 
 
Fanns inga. 
 
 
§ 21  Mötets avslutning 
 
Nästa möte blir i Växjö 3 september klockan 17.30 hos Tommy Ursby. Hans Fagher avslutade mötet och god 
förtäring tog vid. 
 
    
Vid protokollet:  Justeras: 
 
…………………………………. ……………………………………….. 
AnnLis Hellsten  Hans Fagher 


