
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Fredag 28/10 -11, start kl. 17.30, paus för mat 19.00.
Plats: Royal Corner, Växjö. Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders 
Andersson, Ronny Krönvall, Malin Johansson, Carl-Gustaf Nilsson, Kanslist: 
Markus Andersson, UC-samordnare Ingela Nilsson, Valberedningen Monica 
Eneros.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. AnnLis öppnade mötet 17.40 och dagordningen godkändes efter att 4b, 14d och 14e lagts till.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
Senaste mötet gick 14/9 i Växjö, det protokollet godkändes. Markus är sekreterare.

§ 3. Post (skrivelser, inbjudningar)
* Inbjudan till Götalandsregionens årsmöte 22 oktober i Värnamo, dvs förra helgen. Ingen från 
SmFIF gick, möjligen Ove om han fortfarande är kassör? Ingen har hört någon rapport.
* Inbjudan till SmålandsIdrottens SDF-konferens 25-26 nov i Växjö. Ordf. och Utbildningsansvarige 
efterfrågas. AnnLis går, men missar det sista på lördagen pga att Ordf.konf. går samma helg, lör-
sön, också i Växjö. Eva är informerad men har ej lämnat besked om hon kan eller ej.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet
a) Friidrott 2011-2013
Detta digra material gicks nu igenom med nedanstående svar/kommentarer. Fråga 1 handlar alltid 
om vad vi planerar att göra i SmFIF under 2012 och vem som är ansvarig för detta, fråga 2 handlar 
om vad vi tycker om SFIFs åtgärder, fråga 3 om vi är nöjda med våra målsättningar eller vill revidera, 
fråga 4 om vår prognos för 2011.

Fokusområde 1 – Elit & Landslag. Mål 1 & 2. Fråga 1: Ingen ansvarig utsedd och inga särskilda 
planer 2012. Fråga 2: SFIFs ”medicinska service” låter bra men vi saknar lokal utbyggnad i landet 
och info hur arbetet går. Fråga 3: Ja, målet på 5st finalplatser på INT mästerskap -12 & -13 kvarstår. 
Fråga 4: 6. Mål 3 & 4. Fråga 1: Ingen ansvarig, inga planer. Fråga 2: De olika GUA:a jobbar olika.

Fokusområde 2 – Tränar o Ledarutveckling. Mål 1. Fråga 1: Ingela är ansvarig för detta område. 
Inga särskilda planer 2012, vi har redan ett bra samarbete med SISU. Fråga 2: SFIF bör närvara vid 
UC-mötena. Fråga 3: Nej, sänkta ambitioner till fortsatt 4000 SISU-timmar per år. Fråga 4: Vet ej, 
Markus kollar med Eva. Mål 2. Fråga 1: Ingela ansvarig, kartläggning av klubbar som regelbundet 
skickar aktiva till SM och om de har utbildade elittränare skall göras, liksom dito JSM-juniortränare. 
Fråga 2: De är okej. Fråga 3: Ja. Fråga 4: 6st småländska elittränare gick ut i år. Mål 3.  Fråga 1: 
Inget nytt men fortsatt viktigt 2012 är att jobba för att få nya/fler instruktörer som kan hålla i våra 
utbildningar. Fråga 2: Mer idrottslyftpengar riktade till specialkurser så de kan genomföras (utan 
förluster) även med få deltagare. Fråga 3: Med ny utbildningsplan siktar vi på 8st barn- o 
ungdomstränarutbildningar per år (istället för 9st), fortsatt 1st Organisationsledarutbildning per år. 
Fråga 4: Vi erbjöd 6st kurser för barn/ungdomstränare under 2011 och 0st Organisationsledare.

Fokusområde 3 – Föreningsutveckling. Mål 1. Fråga 1: Eva Persson och AnnLis Hellsten är 
ansvariga för detta område. Inget nytt 2012, men vi tar på oss att utföra punkten ”Leder och 
marknadsför utbildningsarbetet i UC-samarbetet och hos föreningarna”. Fråga 2: Vi saknar aktivitet i 
Projektet ”Starkare friidrottsföreningar” och vi har inte sett några lathundar för en ”Svensk 
föreningsmodell”. Fråga 3: Reviderar till 8st utbildade Organisationsledare per år. Fråga 4: 0st.
Mål 2. Fråga 1: Inga planer 2012. Fråga 2: De är ok. Fråga 3:  Ja. Fråga 4: 90st.
Mål 3. Fråga 1: Föreläsare på höstträffen/UC-mötet. Fråga 2: Deltar på UC-mötena och mindre 
omfattande material (dvs detta). Fråga 3: Ja. Fråga 4: 19st.

Fokusområde 4 – Arrangemang. Mål 1. Bara SFIF. Mål 2. Fråga 1: Ansvariga Anders Andersson 
och Carl-Gustaf Nilsson. Kvalitétsmätningssystemet verkar intressant att eventuellt kunna använda 
på distriktsnivå. Fråga 2: Vi saknar kvalitétsmätningssystemet. Fråga 3: Inga mål. Fråga 4: Ej 
ändrad. Mål 3. Fråga 1: Vi genomför inventeringen, vilka klubbar arrangerar/tränar/tävlar. Fråga 2: 
Var är det nya materialet för arrangörsutbildningen? Fråga 3: 23st. Fråga 4: 23st.

Fokusområde 5 – Barn och ungdomsverksamhet. Mål 1. Fråga 1: Ingen ansvarig utsedd. Arbetet 
här ligger mer på klubbarna än SDF:et. Fråga 2: Bra, men att utbilda klubbarna i hur man söker 
LOK-stöd ligger väl på SISU och inte SFIF? Fråga 3: Inga mål. Fråga 4: -. Mål 2. Fråga 1: Vi ska 
erbjuda kurser enligt UC-avtal. Fråga 2: Bra. Fråga 3: Ja. Fråga 4: 60. Mål 3. Fråga 1: Inga planer. 
Fråga 2: Ok. Fråga 3: Ja. Fråga 4: Markus kollar antal friidrottsskole-arrangörer på friidrott.se.  

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



b) Gång & Friidrott, remiss om att slå ihop förbunden
Om beslut tas att göra detta är SmFIF med på det och bildar en gång-kommitté som de engagerade 
gångare som finns i distriktet kan gå med i. En nackdel som ej framgår av utredningen är att en aktiv 
som idag tävlar i gång för en gångklubb och i friidrott för en friidrottsklubb ej kan fortsätta med det 
utan måste välja den ena klubben.

c) Ordförandekonferens i Växjö 26-27 nov
Krockar lite med SmålandsIdrottens SDF-konf (fre-lör, också i Växjö) men AnnLis går.

§ 5. UC Småland / Utbildningar - Ingela Nilsson
* Av höstens kurser blir 10-14år del 2 sannolikt inställd, anmälan gick ut här om dagen och bara två 
är anmälda. Kanske inväntar de flesta det nya upplägget. Däremot genomförs 7-10år i Nässjö och 
Slägg-fördjupningen med elva respektive fem anmälda, fler får plats i båda.
* Till våren planeras en av varje av de fyra tränarkurserna, 7-10, 10-12, 12-14 och 14-17 (del 2, 
hopp). Alla planeras att gå i Växjö då det är centralt och har i regel gett flest deltagare. Upplägget på 
de nya 10-12 & 12-14 är inte riktigt klart men kommer diskuteras på det UC-samordnar-möte som 
går på Gotland nästa vecka. Även arvodesfrågan kommer diskuteras, men vi följer SISU-norm så 
egentligen finns inte så mycket att diskutera som det ibland verkat som. När det gäller kurserna 
Organisationsledare och Unga ledare kollar Ingela med Eva innan vi bestämmer hur det blir 2012.
* ”En i varje län” diskuterades igen. Eva har skrivit ner lite tidigare, Anders fyllde nu på. Alltså någon 
som kan hjälpa till vid utbildningar, kursledare / fixare vid funktionärsutbildningar, även anordna läger 
och andra projekt. Detta blir ingen anställning, men ett grundarvode kommer finnas, som sen byggs 
på av mer arvode kopplat till de projekt som genomförs. Frågan kommer ventileras imorgon.

§ 6. Arbetsfördelning UC-träffen och Årsmötet 2012
* Valberedningen flyttas från slutet av dagen till efter punkten IdrottOnline, därefter läggs en 
pratstund om ”en i varje län” in, innan lunchen.
* Vårt SDF-årsmöte 2012 planeras lördag 3 mars i Åseda, AnnLis kollar hotellet.

§ 7. Tävlingskommittén – Anders Andersson
a) DM-rapporter
* Marathon i Växjö, Tommy: Bra, med undantag av prisutdelningen som var rörig och drog ut på 
tiden, precis som vi upplevt flera gånger tidigare år. 
* Långa terrängen i Södra Vi, Mats: Okej, men inte så många deltagare (dock fler än när de långa 
sträckorna gick på våren). 12km-banan var flera hundra meter för kort.
* Mångkampen i Alvesta, Ronny: Okej vad han kunde se (från tidtagartornet, dvs inte så mycket).

b) Program 2012
* Punkten skjuts upp till TÄKs möte i natt och morgondagens UC-möte.

c) Arrangörsbidrag
* Om ett DM-arr går med förlust kan man söka ersättning av SmFIF. Beslut togs nu att endast 
anmälningsavgifter ska räknas på inkomstsidan, dvs försäljning av fika, annonser i programblad och 
andra inkomster är fria. Å andra sidan ersätter SmFIF bara kostnader som varit direkt nödvändiga 
och kopplade till arrangemanget, exempelvis INTE funktionärsfika/mat eller annons i tidningen. 
* Ett tak på 4000kr sattes också på hur mycket man kan få i ersättning.
* Markus har redan betalat ut till WSK för Lag-UDM-finalen, men begär tillbaka för mat & annons.

§ 8. Ungdomskommittén – Malin Johansson
* Malin har en smålands-tröja och massor av Nordea-tröjor hemma hos sig, vad göra med dessa? 
Nordea har avslutat alla sina sponsoravtal med friidrotten så de har vi ingen användning för. Skänk 
till Erikshjälpen eller liknande föreslår Anders.
* Läger 13-14år i Växjö 26-27 november. Vi har ingen som jobbar med detta. Frågan ställs på 
morgondagens möte, löser det sig inte då blir det inget.
* Som nämnts tidigare har Malin mycket med studier, uppdrag i IFK Växjö, träning och extrajobb och 
väljer nu att kliva av sitt uppdrag efter årsmötet till våren. Även Terese har uttryckt planer på att gå ur 
kommittén och John-Eric pluggar i Huddinge, så kommittén är i stort behov av förstärkning. GM 13-
14år går också ungefär samtidigt som årsmötet så någon övergångslösning måste fram innan dess.

§ 9. Kansli o hemsida – Markus Andersson
Verksamhetsberättelsen är påbörjad och under kontroll, även Smålands-Bästa kommer hinnas 
årsskiftet och ges ut 21-22 jan vid Stora IUDM-IJDM i Växjö. Däremot känns läger-redovisningen i 
SDF-bidragsansökan inte alls under kontroll, vare sig hur man ska göra, om han moraliskt vill göra 
det när han vet hur, eller hur mycket arbete & tid det kommer ta (från V-ber & Sm-B).
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§ 10. Anläggningskommittén – Tommy Ursby
Ej närvarande och har inget att säga. Anders vet dock att Ljungby börjat bygga sina allvädersbanor 
och det ska vara klart till våren. Diskussion har även uppstått i Skillingaryd där konstgräs på 
nuvarande kolstybbsarena skulle innebära att banorna måste tas bort och då vill ju friidrotten få en 
ny anläggning. I Växjö rullar det på med (bl.a.) nya friidrottshallen. Även åtta banor runt utomhus.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Smålands-Bästa ska hinnas med i vinter och delas ut vid Stora IUDM-IJDM i Växjö 21-22 januari.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Några tävlingar som körts sen senaste mötet är VSM i femkamp, EMG i Italien, VSM i marathon och 
VDM i marathon. Veterancupen har satt deltagarrekord i år med 273st starter, 164st olika personer.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Inte så mycket nytt att säga sen senaste mötet, men Markus drog igenom de poster som skiljer sig 
lite mer från budgeten och totalt landar 2011 på några tusen plus istället för några minus (som 
budgeten), dock med 80 tusen i fordringar som egentligen tillhör 2010 och tar man hänsyn till det 
stämmer ”ett årligt underskott om 70.000kr” bra för både 2010 & 2011.

§14. Övriga frågor

a) Avtal Ingela 
SmFIF tog över UC-tjänsten i somras och nu har Annlis skrivit ett avtal, dock utan 
pensionsförsäkringen Collectum som Ingela hade när hon var anställd av IFK Växjö. Ingela vill gärna 
fortsätta med den och vi ska kolla upp vad detta innebär och hur det fungerar till nästa möte.

b) Ingvar Lundberg har avlidit
Född 1928, dog 3 okt 2011, dvs blev 83 år och begravning genomfördes idag. Ronny närvarade och 
hade köpt in blommor för SmFIFs räkning, samt höll tal. Ingvar har varit aktiv löpare och var med på 
IVDM 800m så sent som i vintras, har även suttit 25 år i veterankommittén.

c) Rapport Kalmar SK 100 år
Firade detta 8 oktober. Calle & Markus närvarade från Högby IF & Smålands FIF, annars inte särskilt 
många utanför KSK, Korpen & Länsförsäkringar var där men visst saknades Kalmar Kommun och 
FIK Färjestaden? Även en del KSK:are saknades. 100 år är ju en stor händelse.

d) Avtal Sporrong
De vill teckna ett 4års-avtal där vi förbinder oss att enbart köpa av dem, de får annons på vår 
hemsida och vi ska sätta upp deras banderoll vid DM-tävlingar, tillbaka erbjuds vi då lägre priser. 
Exakt vilka produkter de kan leverera och till vilka priser är dock ej klart, och vi har även medaljer på 
lager hos Tjalles för minst nästa år, så inget beslut tas nu utan vi bordlägger frågan till senare.

e) Valberedningen – Monica Eneros
Tufft läge för valberedningen som behöver hjälp och tips på nya kandidater. Eva Persson och Malin 
Johansson har meddelat att de inte fortsätter efter årsmötet. Calle och AnnLis ifrågasätter sina 
insatser, även om de inte säger att de slutar. AnnLis syftar då på ordförandeposten. Generellt är de 
svar valberedningen får att man har fullt upp i sina egna klubbar. Monica själv har hämmats av 
sämre hälsa och inte orkat jobba så mycket, blir det inte bättre har hon också funderat på att sluta. 

§15. Nästa möte
Onsdag 7 december på FIG:ets kansli vid Värendsvallen i Växjö, start kl. 16.00 och Julbord efter 
mötet, vars huvudfokus blir ekonomin.

§16. Mötet avslutas
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