
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: Fredag 30 okt 2009 
Plats: Vrigstad Värdshus.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Tommy Ursby, Anders Andersson, 
Arne Olsson, Mikael Johansson, Carl-Gustaf Nilsson, Kanslist: Markus 
Andersson, UC Småland: Ingela Nilsson, Valberedningen: Monica Eneros, 
Statistikkom-ordf. Kettie Gustavsson, Veterankom-ordf. Ronny Krönvall.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. AnnLis Hellsten hälsade alla välkomna och delade ut en dagordning som godkändes efter 
tillägg under § 15 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering – sekreterare
* Justering av styrelsemötes protokollet från Vrigstad 3 okt som nyligen blivit klart och ännu ej 
offentliggjorts. Ändringar under ”Närvarande”, §11 Finnvedsvallens banor och §14b Service-Avg.
* Ständig sekreterare numera är Markus Andersson.

§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar)
* Smålandsidrotten inbjuder till SDF-konferens i Vimmerby 27-28 nov där de gärna ser att 
ordföranden och utbildningsledaren deltar, vilket AnnLis troligen kommer göra, plus någon mer.
* SvFIF inbjuder till Ordförandekonferens i Sthlm 28-29 nov där inkomna svar på arbetsmaterialet 
”Friidrott för 2010-talet” ska diskuteras och falla ut i en Genomförandeplan 2010 och 
Verksamhetsinriktning 2011-2013. Även finansiella förutsättningar diskuteras m.m. Vår ordf. AnnLis 
är upptagen (enl. ovan), Markus utses till ersättare.
* Glentons Idrottspriser har skickat oss en katalog, alternativa leverantörer av priser (nu har vi 
Tjalles) är en fråga för Medaljansvarige (Ove ej närvarande). 
* I samband med punkten ovan diskuterades åter igen de nya DM-medaljerna Tjalles numera tar 
från Kina där guld ser ut som brons. Använda dem som brons eller skicka tillbaka dem är 
alternativen, mötet drar nu åt det senare (om det är möjligt). AnnLis tar kontakten med Ove.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Arbetsmaterialet Friidrott för 2010-talet
Diskuterades inför morgondagens UC/Ledarträff med föreningarna. Wärnamo SK, Alvesta FI och 
Oskarshamns SK har skickat in sina synpunkter på papper, i övrigt är det morgondagens 
diskussioner + ev. inlämning då som gäller. Efteråt summerar Markus och skickar in till Svenskan.

§ 5. UC Småland Ingela Nilsson

a) Rapport
* Utbildningarna 7-10 och 10-14 fortsätter gå bra år efter år, behovet verkar aldrig mättas då 
”föräldrar-tränare” hela tiden kommer och går.
* En höjduppföljning planeras i Växjö i 29 nov, dock ej med Stefan Holm som tidigare varit på tal.
* Ingela har sammanställt alla som gått UC-utbildningar sen 2001, uppdelade föreningsvis. Hon 
skickar den till Markus som lägger upp på hemsidan.
* Utbildningarna 2010 är under planering, mest datumen som saknas, tävlingsprogrammet inväntas.

b) UC-tjänsten framöver
Diskuterades kort på UC-styrgruppens möte innan Styrelsemötet, inget sades nu på styrelsemötet.

§ 6. Höstträffen 2010
* Blir sista helgen i okt som i år (som då ej är allhelgonahelgen). 
* En eller två dagar? Föreningarna tillfrågas vad de tycker om detta imorgon.
* Som tidigare påpekats, och som gjordes även denna gång, måste det centrala tävlingsprogrammet 
och Götalands vara klart innan.

§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
* 17 okt DM, VDM Marathon, Växjö LK. Tommy: Bra, utom prisutdelningen som tog väldigt lång tid 
då alla veteranklasser gicks igenom tre ggr (loppet + VSM + VDM) istället för samkörning.
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b) Kommande tävlingar
* Danmark har meddelat att de kan arrangera Distriktsmatchen 17år den 29 aug 2010. OK.

TÄKs förslag till DM-program 2010 (presenteras/diskuteras imorgon på Ledarträffen): 
* 16-17 jan IJDM 19, IUDM 12-17 (allt utom långlopp), IFK Växjö
* 16-17 jan IVDM 800m o 3000m KA2 IF (Sunna Open)
* 24 jan IVDM Jkpg Friidrottskrets
* 6-7 feb IDM, IJ/UDM 14-19 Mångkamp IFK Växjö (Växjömångkampen)
* 13-14 feb IDM + IJ/UDM 12-19 långlopp KA2 IF (KA2-Spelen)
* 18 apr Terräng-DM Eksjö Södra IK
* 9 maj JDM 19, UDM 15-17 dag 1 Oskarshamns SK (Majspelen)
* 13 maj JDM 19, UDM 15-17 dag 2 Villstads GIF (B-TEX Cup)
* 29/30 maj Lag-UDM kval 1 Arr sökes
* ? Stafett-DM (Växjös Smålandsspel krockar med GötalandsCupen 2)
* 12-13 jun Stora VDM Arr sökes
* 18 jun DM, VDM 10.000m Villstads GIF
* 11 jul DM 5000m m.m. Högby IF (Ölandsspelen)
* 24-25 alt. 31-1/8 Stora DM + UDM 12-14 Arr sökes
* 22 aug Lag-UDM kval 2 Arr sökes
* 9 sep DM, VDM Halvmarathon Hultsfreds LK (Hultsfreds Marathon)
* 18 sep Lag-DM Arr sökes
* 19 sep Lag-UDM Wärnamo SK
* 19 sep Långa Terräng-DM Södra Vi IF (Ulfveloppet) 
* 2-3 okt DM, JDM, UDM Mångkamp Alvesta FI
* 9-10 okt DM Castorama Hemmabanor
* 16 okt DM, VDM Marathon Växjö LK (Växjö Marathon)

c) IdrottOnline
* Detta nya tävlingsadministrativa system på internet har än så länge inte slagit så väl ut, många 
brister och få Småländska föreningar har hitintills ansökt om sanktion för deras arr. 2010. 
* Markus har dock samlat in datum för i princip alla tävlingar nästa år (några få långlopp saknas) så 
vi har ett komplett tävlingsprogram i alla fall = ingen brådska att sanktionsansökningarna kommer in 
på IdrottOnline, även om de ska dit förr eller senare. 
* I nödfall kan SmFIF mata in arrangemang åt föreningarna, men då kommer SmFIF felaktigt stå 
som medarrangör, även om det inte spelar så stor roll. 
* Några brister Anders nämnde (fler finns) är att svenska och engelska blandas, 16-17års-klassen 
som delats upp här om året inte är uppdelad här, att grenarna inte står i ordning (100m, 200m, etc) 
utan huller om buller. Betalningen av sanktionsavgiften till SFIF har också krånglat.
* Markus har för Smålands FIFs del huvudansvaret för hanteringen av IdrottOnline, men kanske vore 
det bra om någon mer hade lite koll på det hela och t.ex. kunde godkänna en inkommen 
sanktionsansökan. AnnLis är villig att anta denna spännande utmaning och utses av mötet.

d) Övrigt
* Mötet beslutade att Mini-DM 10-11år läggs ner fr.o.m. 2010. Om arrangör vill ha 10-11års-klasser i 
samband med t.ex. Terräng-DM går det bra, men det har ej (mini)DM-status. 
* Lag-UDM för 15åringar har haft få lag (P15 södra 3st, norra 4st, F15 södra 4st, norra 6st), vilket 
gör att det känns mindre meningsfullt för de aktiva att genomgå två kvalmatcher när de ändå med 
stor sannolikhet går till final. Mötet beslutade att kvalen slopas = final direkt i 15års-klassen.
* Diskussionen om ekonomisk ersättning till DM-arrangörer har dykt upp. Som tidigare gäller att 
förening vars DM-arrangemang har gått med förlust kan ansöka om arrangörsbidrag av SmFIF och 
får då ersättning för underskottet. Redovisning av arrangemangets ekonomi skall då också göras, 
dock räknas enbart inkomster/utgifter med direkt koppling till genomförandet av arrangemanget, dvs 
inkomster utöver startavgifterna är fria och man får ej ersättning för kostnader som ej var nödvändiga 
för att genomföra arrangemanget (på ett bra sätt).
* Startavgifterna på DM diskuterades också. Anders och Tommy ska ta fram ett reviderat förslag.
* DM-kontrollanter ska framöver inte bara observera hur tävlingen fungerar, utan även ta lite ansvar 
och hjälpa arrangören på olika sätt för att undvika eller minimera problem/brister som kan uppstå.
* Kvalgränser GM, vid färre än 8st aktiva som klarat kvalgränserna kommer Ungdomskommittén att 
komplettera med ytterligare aktiva strax under gränsen så minst 8st i varje gren erbjuds att starta.

§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson
* Smålandsidrottens läger 2010 går i Västervik to-sö 1-4 juli (samtidigt som VU-spelen) och i 
Gislaved 5-8 aug. Ungdomskommittén tar ställning till hur vi gör. Åldersintervall-alternativ Mikael 
funderar på är 13-15 eller 14-16. Utbildningen Unga ledare planeras att köras samtidigt.
* Lägret i Växjö 24-25 okt fortsätter nästa år.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 9. Utbildningar Arne Olsson

a) rapport från det som varit
* Hösten fortsatt bra som våren med några få undantag. Mer detaljer i Verksamhetsberättelsen och 
på SDF-årsmötet.

b) Nästa års träffar/utbildningar
* Nästa års utbildningsplan är i stort sett klar, förutom datum. Efter att tävlingsprogrammet spikats på 
morgondagens träff med föreningarna läggs datumen för utbildningarna. Utbildningsprogrammet 
2010 skickas sen till SISU nästa vecka och SFIF innan den 1 dec.

§10. Kansli & Hemsida Markus Andersson
Inget nytt att rapportera.

§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby
* Arenastadsprojektet med bl.a. en riktig inomhushall för friidrott i Växjö togs upp igen, inget nytt.
* Oskarshamn har fått en kastplan, dock ej av fullstora mått.

§12. Statistik Kettie Gustavsson
* Arbetet med årets statistik pågår som vanligt. Det hinner dock ej bli klart redan till 16 jan då IUDM 
går i Växjö (där Smålands-Bästa brukar delas ut), utan utgivningen får bli vid ett senare tillfälle. 
Kanske 13 feb i Karlskrona (IDM + långlopp för ungdomar & juniorer)
* Kettie slutar efter inomhussäsongen och en (flera) ersättare behövs för alla åldrar 14år - seniorer, 
både M och K. Även Stefan Holst (12-13år) har sagt att han vill sluta. Meddelande har gått ut till 
föreningarna, men det är svårt att hitta nya statistikförare...
* Markus har tänkt sammanställa DM-rekord (seniorer), sådana finns redan fram tills för några år 
sedan, så det räcker med en uppdatering av dessa. Kommer i Kalendern 2010.
* Även Banrekord för alla allvädersbanor i Småland (18st) är ett projekt Markus startat. De flesta 
finns att hämta på internet även om grenutbudet varierar, men inte alla. Återstår att se om det går att 
få det komplett till nästa utesäsong. Kommer också i Kalendern 2010.

§13. Veteraner Ronny Krönvall
* Slå ihop Stora DM + VDM? En fråga som inkommit till Vet-kom som dock diskuterat fram ett nej.
* Veteran-Cupen 2009 har haft tangerat rekorddeltagande.
* Veteranrekord-häftet delas ut på veterantävlingar och uppskattas.
* Kommittén behöver två nya ledamöter som ersättare för Eskil & Ivar. Högby IF och Växjö LK ?

§14. Ekonomi Markus Andersson

a) Service-avgift
Markus har gjort ett reviderat förslag som drar in ca: 140k till SmFIF varav ungefär hälften som 
grundavgift (B-förening 500kr, A-förening 1000kr) och hälften som tillägg för de största föreningarna 
på huvudsakligen distriktsnivå (antal olika aktiva på Smålands-Bästas senior-topp-20), men även ett 
mindre inslag av Sverige-nivå (SM-poäng). En justering mötet beslutade är att distriktsnivån inte 
bara ska utgå från seniorstatistiken (där förvisso många ungdomar & juniorer finns med) utan även 
föreningarnas bredd på ungdomssidan.

b) SDF-bidraget
Markus redogjorde för innehållet i de 220-250k vi årligen brukar få i SDF-bidrag av Smålands IF. 
Ungefär hälften (drygt 100k) får vi oavsett om vi gör något eller ej, där 70k i lönebidrag står för 
största delen och resten baseras på föreningarnas LOK-stöd (20k) och studietimmar (20k). Andra 
halvan som varierar med omfattningen på vår verksamhet handlar nästan allt om 
lägerverksamheten, som alltså är mycket viktig.

§15. Övriga frågor

a) Planeringsresa för styrelsen
Blir den 9-10 jan till Varbergs stadshotell. Även kanslist Markus, kommitté-ordf. Kettie och Ronny, 
samt UC-samordnare Ingela Nilsson inbjuds att följa med.

b) SDF-årsmötet 2010
Blir lördag 6 mars på Ljunga Park Hotell i Sävsjö. Styrelse+UC-möte i vanlig ordning kvällen innan.

§16. Nästa möte
Torsdag 21 januari i Växjö kl. 17.30 (UC-möte 16.30).

§17. Mötet avslutas
Kl. 23.47 avslutade ordf. AnnLis mötet...
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