
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Onsdag 14/9 -11, start kl. 18.00 med mat. Plats: FIG:ets kansli, Växjö
Närvarande: Styrelsen: Anders Andersson, Ronny Krönvall, Malin Johansson, 
Carl-Gustaf Nilsson, Kanslist: Markus Andersson, UC Småland: Ingela Nilsson, 
Hedersledamot: Tommy Ursby.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Vice ordföranden Anders öppnade mötet och dagordningen godkändes efter att 
4b & 14b lagts till.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
Senaste mötet gick 28/5 i Kalmar, det protokollet godkändes. Markus är sekreterare.

§ 3. Post (skrivelser, inbjudningar)
a) Skruvs IF 90 år
Firade detta 27/8 och Markus närvarade. Aktiviteter på IP mitt på dagen och sen mat på kvällen. 
SmFIF skänkte 500kr till deras ungdomsverksamhet.

b) Oskarshamns SK 80 år
Firar 8 okt, SmFIF har inte fått någon inbjudan, men om det kommer en är Mats alt 1, Markus alt 2.

c) Kalmar SK 100 år
Firar också 8 okt. AnnLis &  Kjell är inbjudna för SmFIF men de är förstås i OSK denna dag. Alt 1 är 
Calle & Katarina men osäkert om de kan, alt 2 är Markus.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
a) Rapportera datum för höstträffen, inbjudan till ordförandekonferensen
UC-träffen/ledardagen är lördag 29 okt i Växjö. Ordförandekonferensen går 26-27 nov, faktiskt också 
i Växjö. Vi antar att AnnLis fått inbjudan har har inte mer att säga på denna punkt.

b) Svenskans material, mål och planer
Markus delade ut två häften, Resultat 2010 & 2011 samt Planer 2012 & mål 12-13 (kan vi kalla dem) 
med två tillhörande fakta-dokument till den senare. Resultathäftet hade Markus förberett svar (siffror) 
på så den gicks igenom ganska snabbt, några enstaka ? finns som skall redas ut innan 1 okt då den 
ska vara inskickad till Svenskan. Planer & mål framåt är ett tyngre arbete som skall gås igenom 
tillsammans med klubbarna inför och på UC-träffen, och svar skickas in senast 6 nov. Vi gjorde inte 
särskilt mycket nu, utan pratade mer allmänt vad som är viktigt för SmFIF framöver, utan tydlig 
koppling till just svenskans frågor i häftet. Detta handlade främst om följande:
* ”En i varje län”, en tanke som vi pratat kring i flera år nu utan att något hänt. Eva föreslår i sitt mail 
inför mötet (kunde ej närvara) att vi ska gå ut och göra en efterlysning till klubbarna vilka som kan 
vara intresserade. Innan vi efterlyser något (eller tar personlig kontakt) måste det dock bli tydligare 
vad vi egentligen vill ha gjort och vilka villkor som gäller kring dessa olika projekt med t.ex. budget.
* Tydliggöra vilka uppgifter som redan ligger på respektive kommitté. Finns redan sådant enligt 
Markus, han ska kolla i gamla papper och skicka ut vad han hittar. Behövs säkert uppdateras. 
* Markus skickar ut plan/mål-häftet som det är till klubbarna, dvs utan att SmFIF fyllt i något.

§ 5. UC Småland / Utbildningar - Ingela Nilsson
* Ny bok och upplägg på 7-10års-utbildningen fr.o.m. nu i höst, en friidrottsdel, Friidrott 7-10år, och 
en allmän del, SISUs Plattformen. Till våren kommer 10-14års-utbildningen delas upp på samma 
sätt i två friidrottsspecifika delar, Friidrott 10-12år och Friidrott 12-14år, samt den allmänna delen i 
form av SISUs Grundtränarutbildning, som är en fortsättning på Plattformen.
* I samband med detta blir det nya subventionerar och nya kursavgifter. 
* Utbildarutbildning för Friidrottsdelarna 10-14år körs centralt 19-20 november.
* UC-samordnar-möte på Gotland vecka 44.
* Lördagsträningar i Tipshallen, fortsätta även denna vinter? Kostnad ca: 15.000kr enl. Markus och vi 
får bara in hälften från de klubbar som betalar. Markus mailar ut och frågar om intresset.
* Ingela bortrest 2-19 oktober.
* Läger 13-14år som vi haft i Växjö, blir det något sådant och vem är isåfall ansvarig? Styrelsen tar 
på sig att hitta någon/några som genomför ett läger, förslagsvis i Växjö den 26-27 november.

§ 6. Årbetsfördelning höstträffen 29 okt i Växjö (styrelsemöte fre-kväll 28 okt)
* AnnLis och Eva ansvarar för att ta fram inbjudan, bokning av lokal & mat, samt eventuell avgift.
* Markus skickar ut Svenskans material i förväg till klubbarna.
* Valberedningen skall inbjudas att vara med, även på styrelsemötet kvällen innan.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Vice ordf. Anders Andersson
Protokollförare Justeras



§ 7. Tävlingskommittén – Anders Andersson
a) DM-rapporter
* Lag-UDM, Värnamo. Skrivelse inkommit angående diskning och avslagen protest av juryn. SmFIF 
kan dock inte i efterhand ändra juryns beslut utan det gäller. Calle rapporterade att tidsprogrammet 
varit väldigt långsamt med flera luckor då inget hände. AnnLis hade en del kritik angående 
funktionärsinsatsen angående nedslagen i spjut och diskus, många godkända kast blev underkända.
* Inga fler rapporter har inkommit till Anders.

b) Kval 2 södra, inställt pga ingen tog på sig att arrangera
* Diskussion om eventuell bestraffning om det skulle hända igen, inget beslut togs dock, bara att 
TÄK måste vara aktivare i sådana lägen och se till att någon tar på sig matcherna. Måste gå att lösa.

c) Lathund Distriktsmatchen
* Ett förslag på sådan har inkommit. SmFIF ska ha en färdig version nästa gång vi är arrangör.

d) Tävlingar 2012
* Tävlingskommittén har påbörjat arbetet med DM-programmet men är ej klar, Anders skickar ut ett 
förslag på återstående tävlingar till övriga kommittén.
* Ej 2012 men väl 2014 & 2015 pratas det om en SM-vecka i Jönköping, främst från politiskt håll 
faktiskt, men Råslätts IP skulle isåfall behöva rustas upp ordentligt vilket är okänt om politikerna är 
medvetna om, friidrottsledare som tar på sig det omfattande jobbet att arrangera behövs också.

e) FRIDA
* Sanktionsansökningsperiod för klubbarnas arrangemang kommande år har tidigare varit oktober, 
men är nu tidigarelagd till september. Skall liksom tidigare ske genom FRIDA. Nu vill SFIF också att 
betalning av central sanktionsavgift ska ske genom FRIDA (ifjol skickades fakturor).

§ 8. Ungdomskommittén – Malin Johansson
* Kommittén skulle behöva förstärkning. Malin har mycket med studier, träning och extrajobb, Terese 
har uttryckt planer på att gå ur kommittén och John-Eric pluggar i Huddinge.
* Rapport från Nordea/GM 13-14år i Falköping: Omdiskuterad diskning i F14 300mH. Långt och 
luftigt tidsprogram med start redan 8.15 på söndagen och slut först 18.30. är den största tävlingen 
för 13-14åringar, därav synd att inte mäta varje kast utan bara det längsta efter att tävlingen är slut, 
tidsprogrammet skulle dock dra ut ännu längre tid om man gjorde det.

§ 9. Kansli o hemsida – Markus Andersson
* Kanslijobb senaste tiden har varit att göra Smålands-Bästa 2010 och inne-häftet, se över 
Svenskans material och fylla i resultat, sammanställa och skicka ut en större mängd fakturor.
* Hemsidan – Inget särskilt, vanlig verksamhet i form av notiser och uppdaterat tävlingsprogram med 
inbjudningar & resultat, på sistone även notiser och inbjudningar inför höstens kurser.
* Verksamhetsberättelsen är inte påbörjad sett till redigering, däremot ligger Markus skapligt till med 
förberedande sammanställningar till resultatbörsen, vandringspriser och en del annat.

§ 10. Anläggningskommittén – Tommy Ursby. Inget nytt.

§ 11. Statistikkommittén – Markus. Smålands-Bästa -10 och Inne-häftet -11 är nu gjorda och utdelade.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
11st tävlingar sen senaste mötet, Ronny gick igenom Småländskt deltagande och eventuella guld. 
Även olika satta rekord. Lite bättre deltagande i Veterancupen än ifjol. Hemsidan är uppdaterad.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
* Fordringar gällande Service-avgifter 2010 & 2011 samt Nordea 2010 är nu nere på några enstaka 
fakturor och inga större belopp. Många fakturor (på annat) har skickats ut de senaste veckorna.
* Budgeten 2011 är på -6.000kr, Markus uppskattar att vi istället landar på +20, vilket dock 
egentligen innebär -60 för året 2011 i och med att vi fått in +80 på fordringar från 2010.

§14. Övriga frågor
a) Avtal Markus & Ingela. Annlis & Leif har fortfarande inte gjort eller föreslagit några uppdaterade 
versioner, detta ska nu ske inom fyra veckor beslutade mötet.
b) WSK vill ha 10.000kr i arrangörsbidrag för Lag-UDM-finalen. Nej blir SmFIFs beslut.

§15. Nästa möte. Fredag 28 okt i Växjö, dvs kvällen innan UC-träffen. Valberedningen ska bjudas in.
§16. Mötet avslutas. Kl. 21.13.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Vice ordf. Anders Andersson
Protokollförare Justeras


