
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Tors 14/4 -11, start kl. 18.00 med mat. Plats: Hotell Royal Corner, Växjö
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, Eva Persson, 
Carl-Gustaf Nilsson, Ronny Krönvall, Malin Johansson, Mats Nyberg, 
Kanslist: Markus Andersson, UC Småland: Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet och dagordningen godkändes efter att § 5 & 9 slagits 
ihop samt val av sekreterare under § 2 utgår, Markus är ständig.

§ 2. Protokolljustering
Tillägg på konstituerande protokoll under § 5 UC Småland: ”Är en underliggande organisation inom 
Smålands FIF. Fakturor till UC:t betalas därmed av SmFIF.”

§ 3. Post (skrivelser, inbjudningar)
* Som vanligt kommer lite reklam då och då om att sälja lotter, kokosbollar och allt möjligt som 
Markus brukar slänga och ej ta upp på styrelsemötena. Nu kan i alla fall nämnas att vi fått en 
bläckpenna med ”Smålands Friidrottsförbund” ingraverat och kan köpa fler (minst 50st) för 17kr/st, 
samt att Google skänkt oss 750kr att använda till Google-annonser inom några månader om vi vill.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
* De har precis gjort ett föreningsutskick med följande innehåll: Löparkalendern 2011, Årsberättelse 
med resultatbilaga, samt information om: Nya 7-10års-boken ”Friidrott för barn”, Nordea 
friidrottsskola, Kraftmätningen, ScandiCamp, Folksam GP, Nya poängtabeller för mångkamp 14-
17år, Lag-EM på Sthlm stadion, Annonsmöjligheter på friidrott.se och Årsboken ”Friidrott 2011”.
* De som varit uppe i Gävle på Förbundsårsmötet lämnade en rapport, bl.a. nämnvärt att Terräng-
SM kommer köras på hösten fr.o.m. 2013, Ungdomsfinnkampen kommer ha tre deltagare/gren (nu 
två) om Finland går med på det, samt att KA2:s Åke Westerlund var nära att bli inröstad i styrelsen.

§ 5. UC Småland / Utbildningar - Ingela Nilsson & Eva Persson

a) Allmän rapport
* Ingela var närvarande vid Utbildarutbildningen i Eskilstuna, där deltagarna var nöjda.
* UC-samordnar-träff i Sthlm i måndags där kurser & böcker utvärderas och påverkas för framtiden.

b) Kurserna
* Vårens kurser är nu avklarade, utom tre som blev inställda. Trots inställda kurser ligger Småland 
fortsatt bra till jämfört med övriga UC:n. 14-17år är det nästan bara vi och Göteborg som kör.
* När det gäller den inställda kursen 10-14år, del 2 kan nämnas att Eva innan har ringt de klubbar 
som haft deltagare som gått del 1, detta handlar om 59st personer sen 2002, varav 17st 2009-2010 
och 8st sett till bara Jönköping (där del 2 nu skulle köras). Med andra ord inget jättestort underlag.
* Instruktörer framgår numera av inbjudan. Ibland har det dock varit svårt att få klara besked från 
dem långt i förväg om de kan ställa upp eller ej på framtida kurser.
* Höstens kurser inleds i oktober och med nya kursen ”Friidrott 7-10år” som är mycket mer inriktad 
på just friidrott, sen får man lära sig om barn & ungdomars utveckling och pedagogiken i SISUs 
generella kurs för alla idrotter, ”Plattformen”. Förutom nya deltagare skulle det kunna vara aktuellt för 
personer som tidigare gått 7-10år och vill fräscha upp sina kunskaper och få nya idéer.

c) UC-tjänst 25%
Beslut togs på senaste styrelsemötet att UC-tjänsten dras ner till 25% fr.o.m. 1 juli. 
En arbetsbeskrivning har samtidigt tagits fram, med följande innehåll:
* Planering av kurser (jan-feb och aug-sep): Datum. Instruktörer, boka in och komma överens om 
arvode innan kursen. Boka plats praktik. Boka plats teori endagars, tvådagars på hotell. Hotell. 
Beställa/boka mat/fika. Underlag inbjudan till SISU. Upprätta program till kurserna.
* Instruktörer: Upprätthålla aktuellt instruktörsregister, vilka finns, vilka har haft vilka kurser, vad har 
de för utbildning, vilka arvoden har de fått (apr-maj och okt-nov). Boka instruktörer till kurser (jan-feb 
och aug-sep). Rekrytera nya instruktörer (alltid, extra aktuellt när SvFIF har kurs). Skicka instruktörer 
på utbildning/fortbildning (när SvFIF utlyser kurs eller vi själva ordnar). Hålla kontakt med 
instruktörerna genom t.ex. nyhetsblad, mail, uppmuntran, träff, gåva (ständigt).
* Kurser: Medverka som kursledare eller kursintruktör vid 2-3 kurser/termin (mar-apr, okt-nov).
* Idrottslyftet: Reglera idrottslyftet till kursdeltagarnas föreningar. Hålla koll på att idrottslyftet först 
faller ut vid deltagande på 2:a delen av kursen för de kurser som har den regeln (mar-apr, okt-nov).
* Förteckning utbildade: Hålla en aktuell förteckning över vilka i respektive förening som gått vilken 
tränarutbildning (mar-apr, okt-nov).
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* Styrelsemöten: Rapportera utbildningsverksamheten och verka för utveckling av densamma som 
att t.ex. komma med förslag på utformning av kurser, instruktörsträffar, osv (året om).
* Arbetsrapporter: Med hjälp av arbetsbeskrivningen rapportera kontinuerligt till styrelsen över utfört 
arbete.
* Verksamhetsberättelse SmFIF: Lämna in underlag till V-ber om utbildningsverksamheten (jan).
* Centrala träffar: Medverka vid centrala träffar för UC-samordnare (när det är aktuellt).

Ingela påpekar att en ledare behövs vid alla kurser, inte bara 2-3st/termin, och att de föreningsledare 
som ofta deltar på kursen inte alltid är så pigga på utökat ansvar = någon från SmFIF behövs.

Alla är egentligen överens om att det vore bra om SmFIF kunde arbeta mer, snarare än mindre, med 
att ”utveckla” friidrotten i distriktet, utöver själva utbildningsverksamheten. T.ex. föreningsbesök, 
läger, propaganda i skolor, etc. som FC:t också höll på med när vi hade en heltidstjänst för detta för 
några år sedan. Och sådana ambitioner matchas ju dåligt av att nu dra ner på tjänster. Men då 
ekonomin är begränsad, särskilt efter fjolårets förändringar med slopade sanktionsavgifter, får vi 
försöka klara sådant på ideell basis. Att kanslitjänsten samtidigt ökas kan tyckas motsägelsefullt, 
eller att SmFIF nu plötsligt ”satsar mer på administration”, så är det dock inte. Vi bibehåller bara 
tidigare administrativa uppgifter, men som tidigare utförts ideellt av ett flertal personer som nu nästan 
samtidigt slutat. Herbert med kansliet, Fagher som kassör och Markus själv fortsätter med 
hemsidan. Lägger man till allmänna uppgifter som att delta på möten och rapportera om arbetet har 
det visat sig att de 66% som sattes från början varit för lågt. Därefter har även Ove slutat som 
sekreterare och Kettie med redigeringen av Smålands-Bästa, vilket också stoppats in i 
kanslitjänsten. Som läget är nu kan man nog säga att varken kanslitjänsten på 80% eller UC-tjänsten 
på 25% är särskilt väl tilltagna i sina %-satser, men så är tyvärr vårt ekonomiska utrymme nu.

d) Projektet Starkare friidrottsföreningar
Projektet är ett samarbete mellan Svenska Friidrottsförbundet och SISU, där ansvarig SISU-
konsulent i respektive kommun ska ta kontakt med friidrottsföreningar, uppmana dem utse någon 
utbildningsansvarig (om de inte redan har någon) och upprätta utbildnings och utvecklingsplaner 
framöver, som SISU då kan hjälpa dem med. Vi vet inte riktigt hur projektet gått hitintills, Daniel 
Bergin som är ansvarig på Svenska FIF har inte utvärderat hur det går än. Det finns dock ett mål på 
3500 lärtimmar (i klubbarnas egen regi) fram till juli, där är vi hitintills uppe i 2200.

e) Pilotutbildning - Nya utbildningen för Organisationsledare med friidrottsprofil
IKHP, Habo och Hovslätt har nu genomfört en testvariant på denna. En kursdag istället för två, 
istället bör klubben ha eget möte som komplement efteråt, och det rekommenderas att hela 
föreningsstyrelsen går Organisationsledarutbildningen. Innehållet på utbildningen inleds med 
omvärldsanalys, sen går man in på idrottsklubben som sådan, fortsätter med friidrottens olika 
inriktningar som klassisk arenafriidrott, löpning, träning, livsstil, motionslöpning, osv. Utbildningens 
sista del är mer info om friidrottens olika utbildningar. Något som plockats ut ur denna nya 
Organisationsledar-utbildning är mer fakta om hur en ideell idrottsförening generellt fungerar med 
årsmöte, styrelse, medlemmar, stadgar, osv och detta kan man istället lära sig i IFL – Idrottens 
föreningslära, som är en idrotts-generell kurs SISU anordnar. 

f) UC-träffen 29 oktober
Eva & AnnLis har spånat på ett program. UC-träffen ska bli lite mer än ett vanligt möte. SvFIFs 
Ungdomsråd får gärna komma och presentera sin verksamhet & inspirerar oss på olika sätt. 
Klubbarna bör ta med någon ungdom, och vi ska hitta på något extra vid sidan av mötet så det hela 
blir kul/givande. Diskussion kring föreningsutveckling, nya typer av arrangemang. Att ta ”friidrotten till 
folket” vore en grej, som att arrangera kulstötning på stan istället för idrottsplatsen. En annan tänkbar 
punkt på UC-träffen vore någon typ av föreläsning/presentation om det här nya IdrottOnline/FRIDA.

§ 6. Årbetsfördelning
Med anledning av nerdragen UC-tjänst ovan får vi jobba med att försöka rekrytera nya ideella ledare, 
bl.a. en extra ansträngning fram till höstens ledarträff, då det vore bra med någon form av utarbetad 
plan som kan presenteras för klubbarna. Sedan tidigare finns en tanke om ”en person i varje län”, 
som kan hjälpa till, med nuvarande kurser, nya läger/projekt, föreningsbesök, etc. På ideell nivå 
räknar vi inte med några större projekt, men bara att få några att jobba på det och få till ett flertal 
mindre insatser kan också vara värdefullt. Vid tyngre punktinsatser skulle arvode kunna vara aktuellt.
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§ 7. Tävlingskommittén – Anders Andersson
a) DM-rapporter
* IDM i viktkastning, Växjö – Bra enligt Mikael Johansson.
* Terräng-DM, Kalmar – Mikael kontrollant även här. Fungerade bra, fint väder och många deltagare.

b) Övrigt
* Marknadsspelen i Skruv ställs in i år. Brist på funktionärer lär vara orsaken.
* 17års-matchen saknar arrangör och datumet har också varierat. TÄK & UK får jobba vidare.
* Med anledning av diskussionerna kring att flytta Terräng-SM till hösten har idén att införa en lång 
sträcka för juniorer på hösten uppstått. Kan vara aktuellt, men vi får kolla tänkbart deltagarantal först.

§ 8. Ungdomskommittén – Malin Johansson
* Malin presenterade sig. 21år, bosatt i Växjö, aktiv sprinter, tidigare IK Sisu, har varit i USA, läser nu 
Coaching och Sport management på Linnéuniversitetet och jobbar samtidigt extra på RunnerStore.
* Har haft möte med Terese Sandberg. Huvudsakliga uppgifter i ungdomskommittén handlar om 
Nordea Regionmästerskap / Götalands och 17års-matchen. Även Växjö-lägret, även om det inte 
nödvändigtvis är Malin eller U-kom som utför själva jobbet under helgen, utan det kan t.ex. vara 
någon IFK-ungdom som tidigare år som U-kom bett om hjälp av. För Götalands handlar det om att 
göra inbjudan och se över om kvalgränserna och regler som ”max tre grenar per dag” ska ändras, 
andra distrikt har ofta andra regler. För 17års-matchen har TÄK också ett ansvar sett till datum och 
arrangör, U-kom får dock gärna jobba med tänkbara kringarrangemang så ungdomarna har 
roliga/givande aktiviteter vid sidan om själva tävlingen.
* Nytt försök att anordna en Unga ledarträff övervägs till hösten. Måste bli något speciellt som 
verkligen lockar ungdomarna, nu har vi tyvärr fått ställa in träffen några år pga för få anmälda.
* Facebook? Något för U-kom att marknadsföra SmFIF och vår verksamhet?

a) Ekonomisk uppföljning – Markus
Fjolårets GM inne+ute kostade SmFIF 57 tusen, varav en dryg tusenlapp handlar om distrikts-
ledarnas logi/mat samt startavgifter för stafetter. Övriga 56k bör vi dock få in av klubbarna och 11k 
fick vi in direkt i samband med fjolårets innetävling. Återstående 45k har uppgetts som vår fordran. 
Mikaels underlag uppgår dock bara till 28k = 17k saknas. Efter årsmötet har Markus tagit över detta 
forskningsprojekt och mailat de 21 klubbar som deltagit och meddelat vad just de minst ska betala 
och frågat över tänkbara saker som kan tillkomma med hänsyn tagen till de fakturor vi fått, klubbens 
resväg och antal deltagare, m.m. 16st har svarat och vi har kommit överens om vilken summa som 
gäller för dem, fakturor på detta är utskickat och 8st har hitintills betalat (förfallodag ej kommen) 8,5k. 
Problemet är att Markus + klubbledare bara hittat mindre fel i Mikaels summering så underlaget ökat 
från 28k till 29, fortfarande långt ifrån 45k. En av de fem som ännu ej svarat är IFK Växjö, som stått 
för en tredjedel av alla starter och lär avgöra det hela om vi kommer upp mot 45k eller stannar långt 
ifrån. Markus har pratat med Sofie per tel och påmint om detta. Övriga fyra ska också påminnas.

§ 9. Utbildningar – Eva Persson
Inlagt under § 5.

§ 10. Kansli o hemsida – Markus Andersson
* Kalendern 2011 klar, tryckt, utdelad till klubbarna vid Terräng-DM och skickad med B-post i 
måndags till klubbar som ej beställt, enskilda och div. organisationer.
* Faktura på Deca:s foto-prenumeration har kommit. 6250 kr för ett år. Markus tar ju själv en hel del 
foton på våra aktiva numera, kanske finns någon billigare prenumeration enbart på tävlingar på 
landslagsnivå? CD:n har inte kommit i dec som utlovat utan det har krånglat/dragit ut på tiden de två 
senaste åren. Man får även särskilt be om foton efter tävlingar för att vara säker på att få.
* Saker som skett på hemsidan sen senaste mötet, förutom de notiser som syns på förstasidan: 
Notis-arkiv 2011 skapat där alla hitintills -11 arkiverats, Eric Walls vandringspris är nu uppdaterat 
(gjordes ej under inomhussäsongen), Tävlingsprogrammet uppdateras ständigt med förändringar, 
inbjudningar & resultat, även Utbildningssidan med inbj. o inställda kurser, många kontaktuppgifter 
under Organisation och Föreningar, Protokoll och Kalendern har också lagts upp i Arkivet.
* Semester  22-27 april (Högby IF har träningsläger i Polen).

§ 11. Anläggningskommittén – Tommy Ursby
Ej närvarande. Dock inget särskilt nytt vad vi känner till.

§ 12. Statistikkommittén – Markus Andersson
Smålands-Bästa återstår fortfarande att göra klart, plus ”inne-häftet” i A5-format som Markus skriver 
ut på sin skrivare och lär ges ut samtidigt en bit in i maj. Till DM-helgen ska inte vara några problem.
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§ 13. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Inte hänt så mycket sen senaste mötet. Dock nämnvärt IVEM i Belgien där Nils-Bertil Nevrup tog 
ännu ett internationellt mästerskapsguld till sin numera stora samling. VDM i terräng har också körts.

§ 14. Ekonomin - bokslut 2010 och budget 2011
a) Service-avgifter
Förfallodag var 12/4, så det går precis att rapportera att 62 av våra 92 anslutna klubbar har betalat 
86 av 115 tusen. Nu blir det påminnelser.

b) Calles förslag på underlag för Stipendier
Herbert har tillfrågats, man bör nog gå tillbaka och granska protokoll för att se vad som utdelats, har 
varierat lite. Dock har enbart guld på OS, VM, EM och SM gett pengar, ej silver/brons. Förutom 
pengar är en viktig del själva prisutdelningen/uppmärksammandet av dels den aktiva som gjort sig 
förtjänt av detta, dels att SmFIFs stipendier också ska synas/framgå utåt om vi nu delar ut sådana. 
Utdelning vid Stora-DM-helgen? Förslaget bör också granskas mot hur många placeringar som 
plockas idag och hur mycket det skulle kunna kosta oss ekonomiskt. Det får inte ”dra iväg” sett till 
kostnaden för SMFIF. Förslag (ej beslutat): OS/VM 10-8-6 tusen för guld-silver-brons. EM 8-6-4. På 
junior-VM/EM halveras seniornivån, dvs 5-4-3 på JVM & 4-3-2 på JEM. På SM ges 2 tusen för seger 
ute och 1 tusen inne, och det kan man bara vinna en gång.

c) Momsen – Mats
EU begär att Svenska ideella föreningar ska börja redovisa moms, vilket skulle innebära ökade 
kostnader och administration för klubbar & kassörer. Sveriges riksdagspartier är enigt emot detta, 
riksidrottsförbundet har också reagerat kraftigt och förtydligat vad det hela handlar om och vad vi kan 
göra åt saken. Notis om detta ska även komma upp på Smålands FIFs hemsida.

d) Övrigt
* Jämfört med budgeten 2011 kan man hitintills säga att vi beräknas spara 57k på nerdragen UC-
tjänst, tappa 36k på ökad kanslitjänst (netto = besparing på 21k), årsmötet med ganska få deltagare 
kostade 5k mindre än budget, och de inställda kurserna innebär -2k för oss enligt de mycket 
genomsnittliga beräknade resultaten i budgeten. Summerat lyder nuvarande prognos på +18k istället 
för budgeten vid årsmötet på -6k. Dock handlar det ju fortfarande om stort minus med tanke på att vi 
tänkt/hoppas dra in 75k i fordringar från fjolåret.
* Man kan också dela upp de knappa 14k vi hitintills fått in i ”Fordringar från fjolåret” i 9k för Nordea, 
3k för Service-avgifter, 1k för Kalendern och 0,5k för Lägret.

§15. Övriga frågor
Mats Nyberg presenterade också sig under § 8. Är ordförande i Hultsfreds LK, bor i Södra Vi.

§16. Nästa möte
Lördag 28 maj i Kalmar (DM-helgen), start kl. 18 med mat, som vi nog äter ute på stan.

§17. Mötet avslutas.
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