
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Torsdag 16 sep 2010, start kl. 18.
Plats: Växjö LK:s klubblokal, Alegatan 20, Växjö.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Eva Persson, 
Mikael Johansson, Carl-Gustaf Nilsson, Ronny Krönvall, Ove Davidsson, 
Kanslist: Markus Andersson, UC Småland: Ingela Nilsson, Hedersledamot: 
Tommy Ursby. Växjö LK: Hans Karlsson & Claes-Peter Davidsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
* Efter UC-möte och smörgårstårta öppnade ordf. AnnLis mötet strax innan kl. 18.
* Dagordningen godkändes efter några tillägg under §15 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering – sekreterare
* Ingen ytterligare justering av senaste styrelsemötesprotokollet från Vetlanda 4 juli, protokollförare 
Markus och ordf/justerare AnnLis skrev på och protokollet lades till handlingarna.
* Markus skriver i vanlig ordning numera även dagens protokoll.

§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar)
* IK Vista fyller 75år i år och hade jubileum 4 sep, ingen närvarande för SmFIFs del, men mötet tog 
nu beslut om en gåva på 500kr till ungdomsverksamhet.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Workshop i samband med DN galan, rapport
* Mikael rapporterade. På förmiddagen hade projektgruppen ”Starkare föreningar 2013” där Mikael 
ingår i träffats och informerats/diskuterat hur de ska ut i distrikten och jobba, sen visade sig 
eftermiddagens Workshop för SDF-ordförandena (där Mikael ersatt AnnLis) handla samma sak, så 
det var lite dumt att varken AnnLis eller vice ordf. Anders kunde åka. Workshopen handlade mycket 
om materialet ”Underlag för distriktens genomförandeplan 2011 – och preliminära mål 2012-13”. 
Detta kommer styrelsen+kommittéer arbeta med 23 okt (SmålandsIdrottens planeringskonferens), 
sen tar vi upp det med föreningarna vid UC-träffen 30 okt, skickar in svar till SFIF kort därpå och sen 
fastställs Genomförandeplaner 2011 för SDF:en på Ordförandekonferensen 27-28 november.
* Toralf Nilsson, SFIF, saknar info om vår UC-träff, Markus e-postar datumet & inbjudan till honom.

b) Övrigt
* Ett arbete om att utveckla arrangemanget ”Stora SM” pågår hos SFIF, en del tankar och förslag 
finns nedskrivna (se friidrott.se) och nu kan SDF, föreningar och enskilda komma med synpunkter 
om de vill senast 31 oktober till David Fridell. Förslag läggs sen vid Ordf.konf och det hela ska vara 
genomfört även i praktiken till Stora SM 2013.

§ 5. UC Småland Ingela Nilsson

a) Rapport
* Av höstens första kurser har anmälningstiden visserligen ännu inte riktigt gått ut, men det är få 
anmälningar till ”Unga ledare” (1-2 okt i Växjö) och till ”Ungd-trän. 14-17år” (9-10 okt i Jönköping), så 
dessa riskerar att ställas in. Däremot genomförs troligtvis Löptränare steg 1 (9-10 okt i Kalmar). 
* Projektgruppen ”Starkare föreningar till EM 2013” jobbar vidare. SISU-konsulenterna Terese 
Sandberg och Stefan Fredriksson har nu tagit över, och fördelat, ansvaret för varje grupp föreningar 
på andra SISU-konsulenter. 
* SFIF har nyligen skickat ut en enkät till föreningarna som i huvudsak handlar om hur klubbens 
utbildningsarbete är upplagt, några svar har hunnit inkomma och SmFIF får ta del av dessa. 
* Klubbarna uppmanas framöver att ta fram en ”Utbildningsplan” för klubben (om de inte redan har 
en), målet är att 20st klubbar i Småland ska ha en sådan till juni 2011.
* Lördagsträningarna för klubbarna i Tipshallen genomförs även vintern 2010/2011. Kostnaden 
handlar om  ca: 10k/säsong för SmFIF och ifjol fick vi in 7k från de klubbar som deltog enligt kassör 
Markus, dvs back 3k men det är acceptabelt. Priser för klubbarna: 2000kr/säsong eller 500kr/gång. 

§ 6. Höstmöten x3
22-23 okt, Växjö. SDF-konferens i SmålandsIdrottens regi, styrelsen träffar andra SDF + SmIF under 
fredagskvällen, har styrelsemöte på lördagsförmiddagen och sen tillkommer kommittéerna fr. lunch.
30 okt, UC-träff, Växjö. Inget styrelse/kommitté-möte innan med tanke på ovan.
19-20 nov, Arrangörskurs, Vrigstad. Håkan Stenfeldt har hoppat av uppdraget med Eltiden. 
Tommy/Anders fixar ersättare.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson

a) DM-rapporter
* 13/6 Stafett-DM, Växjö: Mikael – ok. 
* 20/6 VDM i hopp, Nässjö: Ronny läste upp rapport, ok.
* 4/7 10.000m, Villstad: Ronny läste upp rapport, varmt, men både vätskekontroll & dusch fanns, 
klassindelning saknades på ryggarna men gjorde inte så mycket. I övrigt ok.
* 7/7 VDM löp1, Oskarshamn: Ingen utsedd vid förra mötet (då arrangemanget ej var klart), Markus 
var dock på plats och hade inget att anmärka på.
* 11/7 5000m, Högby: AnnLis – bra.
* 24/7 Marathon, Högby: Ingen utsedd/Kettie missad att tillfrågas, Calle rapporterade om regn & 
blåst, löparna fick pris direkt efter målgång så de slapp stå och vänta i rådande väderförhållanden.
* 24/7 DM+UDM dag 1, Kalmar: Mikael kunde även han rapportera om dåligt väder, men annars ok.
* 28-29/8 DM+UDM dag 2, Villstad: Fungerade bra enligt Markus, dock lite svårt att hitta vissa 
medaljer, trots instruktioner av AnnLis innan tävlingen.
* 5/9 VDM löp 3, Jönköping: Ronny läste även här upp rapport och hade inget mer att anmärka på 
än saknade klass-lappar på ryggarna.
* 11/9 Halvmarathon, Hultsfred: AnnLis meddelar att det var bra deltagande, bana och speaker.

b) Kommande tävlingar
* DM-Kontrollanter: Lag-UDM Anders, Lag-DM Anders, Mikael, Eva, Lång Terräng Markus, 
Mångkamp Mikael lördag, Anders Nykvist/Peter Fritz söndag, VDM i kast?
* DM i Castorama går 9-10 okt, Tranås har dock fått dispens att arrangera även helgen innan, ev. 
Ansöker fler föreningar om alternativa tillfällen innan.

c) 2011
* SvFIFs TÄK har möte idag och det Centrala programmet är i stort sett klart. 
* SmFIFs TÄK har möte 23 okt och lägger då förslag till DM-program.
* Kan nämnas att påsken går sent 2011, fr 22-må 25 apr, Terräng-SM därmed ovanligt tidigt, 16-17 
apr, Terräng-DM får då läggas lör 18 april.
* Markus har mailat Götalandsregionen ang. Nordea Reg.mäst 13-14år nästa år, men utan svar.
* Växjö LK har ansökt om Terräng-DM 2011, samma tävlingsområde och bana som TSM 2008 vid 
Teleborg slott är tanken. Oskarshamns SK vill också ha TDM-11 i samband med sitt 80års-jub, därtill 
har även Högby IF pratat om att söka, och kanske en fjärde klubb...!?
* Vikt på DM-programmet inomhus? Nu införs det ju på SM för ungdomar-seniorer. Markus mailar 
Jonas Mellblom och frågar om IFK Växjö (sannolik arrangör isåfall) har nödvändiga redskap.
* Mer centrala DM-arrangemang vore bra, nu har många gått i Smålands utkanter.

d) Övrigt
* Markus har köpt in ett gäng Regelböcker som DM-kontrollanterna ska ha, delades ut nu.
* Priser som DM-arrangörer får betala för DM-medaljerna fr.o.m. 2010: RF stora 30kr, RF lilla 25kr, 
SmFIF stora 25, SmFIF lilla 20kr. Utan gravering blir SmFIF-medaljerna 5kr billigare, RF samma.

§ 8. Ungdomskommittén Mikael Johansson

a) Rapport från Nordea Regionmästerskap
* Bra arrangemang, vi kom 3a, 73st deltagare.
* Alla Nordea-ledare samlas för en Träff i Uppsala 15-16 oktober.

b) Rapport från Kick off, Svenskan
* Se § 4a.

c) 17års-matchen
* Mikael sa vid förra mötet att han inte ville ta på sig detta jobb, men gjorde det sen ändå, tack!
* Ledare vid denna tävling framöver blir förutom Micke även Anders Nykvist och Peter Fritz.
* 27st deltagare blev det, efter några sena återbud. Vi kom 2a.
* Kommer gå vartannat år i Danmark och vartannat i Sverige, vi har nästa år, kanske Kalmar? 
* Lördag förespråkas kraftigt för vår del (gick söndag nu).

§ 9. Utbildningar Eva Persson
a) Höstens kurser
* Program finns på hemsidan där nya inbjudningar tillkommer allt efter som, efter att nya 
inbjudningar lagts upp marknadsförs de numera också ca: 1 vecka på startsidan i rutan ”Aktuellt”.
* Kommentar ang. anmälningsläget, se § 5.
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b) Instruktörer, läget - åtgärd
* Stort behov. Lite tankar & idéer på vad man kan göra finns, skapa ett kontaktnät bland nuvarande 
pch tänkbara personer, ha någon form av nyhetsbrev, träffar, eller liknande...

c) Projekt Starkare föreningar 2013
* Se § 5.

d) Div rapportering från Arne Olsson
* Har hand om UC-träffen och Arrangörskursen nu i höst.
* Har även gjort ett förslag på Teknisk kurs och Domare/Funktionärs våren 2011.

§10. Kansli Markus Andersson
* Verksamhetsberättelsen blev till slut klar (i juli), men en del statistik i berättelsens mitt fick skippas. 
Diskussion om denna skrift följde, betydelse vs hemsidan, lämplig omfattning & innehåll m.m. 
Styrelsens uppfattning var att slå vakt om denna skrift som Småland kunnat vara stolta över och inte 
dra ner på omfattningen. Herbert ska tillfrågas om han vill bidra med någon/några sidor.
* Arbetsbeskrivning för Markus tjänst ska tas fram, till stor del med anledning av ovan, med lite mer 
detaljerad beskrivning av innehållet för uppdragen Kansliet, Hemsidan och Kassör, inkl. prioritering.
* Markus lyfter frågan vem som tar över Arnes tidigare uppgifter som inte direkt är kopplat till 
utbildningen och därför inte självklart att Eva ska ta över. Dels summeringen i V-ber över olika möten 
med plats & deltagare – detta tar Markus - dels bokning av hotell m.m. i samband med möten – som 
Eva & AnnLis hjälps åt med.

§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby
* Kastplanen i Oskarshamn är nu invigd
* Inget särskilt nytt om Arenastaden
* Politisk majoritet finns för byggandet av en friidrottsarena i Ljungby, järnvägsbanken är alltså inte 
längre något problem utan ska tas bort, däremot har det överklagats vilket företag som skulle få 
uppdraget, drar det ut på tiden gör dock kommunen detta själv. Detaljplanen för området har ändrats 
till ”idrottsändamål”, en projektarbetsgrupp har bildats, m.m. Grov tidsplan är att projektering och 
kostnadsberäkning genomförs under hösten, politiskt beslut att bygga tas i slutet av året, och arenan 
skulle då kunna stå klar till sommaren 2012. 

§12. Statistik Markus Andersson
* Inget nytt att rapportera.

§13. Veteraner Ronny Krönvall
* Fina insatser vid VSM på hemmaplan i Högby, vid VEM i Ungern och i andra tävlingar.
* Oskarshamns SK vann Veterancupen i år.

§14. Ekonomi Markus Andersson
* Årets bokföring är nu ifatt-gjord och en ekonomisk rapport med kommentarer konto för konto 
presenterades för 2010 tills idag. Summerat inga anmärkningsvärda avvikelser från budget (-14k).
* Fakturor återstår fortfarande att skicka ut till klubbarna, Service-avgifter, Sm-Bästa, osv. därav så 
mycket som 224k i fodringar i dagsläget.
* Sett framåt har Kronobergs län aviserat kraftig sänkning av de pengar SmIF årligen får och skickar 
vidare i form av SDF-bidrag. För vår del motsvarar det -20k. Dock preliminärt positivt från Kalmar 
och Jönköping så det är inte säkert det blir någon minskning i slutändan.

§15. Övriga frågor
* Hans Fagher 70år den 24 okt, Ronny fixar blomma.
* Markus Andersson 25år 28 sep, får vänta tills han fyller 50.
* Götalandsregionen har årsmöte 24 okt i Värnamo. Mikael närvarar, ev även Anders.
* Avtackning av Arne. Styrelsemöte i Hovmantorp diskuterades, Tommy kollar vidare på detta.
* Eva går på en arbetsgivar-kurs för styrelseledamöter nu på onsdag i Jönköping.
* Anders visade upp lite olika tröjor som alternativ att trycka SmFIF-loggan på, för styrelsen m.f. 

§16. Nästa möte
23 oktober kl. 8.30 i Växjö, i samband med SmålandsIdrottens SDF-konferens/planeringshelg.

§17. Mötet avslutas
Av AnnLis, faktiskt inte så sent denna gång. Tack Växjö LK för gästfrihet och smörgåstårta!
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