
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Måndag 28 april 2014 kl. 17.00 på IFK Växjös kansli.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Ronny Krönvall, 
Daniel Evaldsson, Patrik Eklund, hedersledamot Tommy Ursby (t.o.m. §5), 
Kansliansvarig Markus Andersson, UC-samordnare Ingela Nilsson, 
Föreningsutvecklare Ari Turunen.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
AnnLis öppnade mötet kl. 17.45 och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare
AnnLis & Markus skrev på styrelsemötesprotokollen från 1 mars och konstituerande 2 mars.
Markus skriver idag.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Skrivelser
-

b) Nyheter
-

c) Rapport från Förbundsårsmötet i Umeå
Michael Ostrelius & Markus Andersson var två av Smålands sju ombud. Alla beslut var i linje med 
Förbundsstyrelsens förslag. Flera ändrade grenar och regler som vi får vara uppmärksam på, 
summering finns i notis på vår hemsida. Verksamhetsinriktningen och verksamhetsplanen 
presenterades och diskuterades mer utförligt än vanligt, däremot lite diskussion kring motionerna. 
Som förbundsordförande tog Björn Eriksson över efter Tomas Riste, bland ledamöterna avgick Curt 
Högberg och Åke Westerlund och ersattes av Johan Storåkers och Gunilla Löthagen Sjöstrand.

§ 5. UC Småland, utbildningar, projektet – Michael Ostrelius & Ingela Nilsson

a) Anställning till projektet
Ari Turunen presenterade sig innan mötet startade. Tidigare ledare i Skruvs IF, har gått många 
utbildningar inom friidrotten, slutade för drygt 10år sedan när det civila arbetet krävde mer tid, 
nyligen lades dock företaget ned och Ari blev arbetslös, han nappade nu på den Föreningsutvecklar-
tjänst vi sökt genom arbetsförmedlingen. Tjänsten är timanställning med start 20 mars 2014, Michael 
rapporterar antalet timmar till Markus som sköter utbetalning av lön och redovisning till Skatteverket. 
Ari har senaste tiden ringt nästan alla A-föreningar och kan bekräfta behovet av föreningsutveckling, 
många har t.ex. lagom ”hört talas om” Friidrottsveckan men inte satt sig in något särskilt om 
innehållet, man säger sig inte vara ansvarig, hänvisar till andra i klubben, osv. Föreningsutveckling 
orkar många inte med, man har fullt upp med den dagliga verksamheten, strategiskt 
utvecklingsarbete innebär merjobb på kort sikt, men lär förbättra klubbens utveckling på längre sikt. 
En trend och utmaning för klubbarna är att omvandla nya friidrottare med föräldrar från ”kunder” till 
”medlemmar”, bl.a. finns en bra föräldrarutbildning som smidigt kan genomföras via webben.

b) Friidrottsveckan
UC Smålands nya hemsida som Michael fixat, och som innehåller information om våra Utbildningar, 
Läger, Projektet och Temaveckan är nu uppdaterad inför temaveckans start. Här finns bl.a. mallar 
och dokument som föreningarna kan ha nytta av. Radio P4 kommer ha ett reportage om 
aktiviteterna i Strömsnäsbruk. Övriga orter med aktiviteter är Habo, Jönköping, Oskarshamn, Nybro, 
Villstad och Växjö. Michael skickar ut ett pressmeddelande till tidningar & radio i Småland imorgon. 
På friidrott.se kommer vi ha en banner inför veckan. Efter veckan gör vi uppföljning och utvärdering.

c) Utbildning / läger
* Michael tycker det är svårt att få grepp om funktionärsutbildningarna. Vad har föreningarna för 
behov? Tre nivåer finns, ABC på klubbnivå, distriktsdomare i vår regi och förbundsdomare i SFIFs 
regi. När på året är lämpligt att placera kurserna, och var? Vilka utbildningsutbildare har vi? Vi 
diskuterade lite och vår distriktsdomarutbildning är lämpligt att ha i april (innan säsongen drar igång) 
eller i oktober, vi siktar nu på det senare och en kurs i varje län. Mats Karlsson håller i dessa, 
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behöver vi fler? SFIF kör en utbildarutbildning för distriktsdomarkursen till hösten. Varannat-vartredje 
år kör vi starter- & eltidskurs, två olika kurser som samkörs pga få deltagare, Mats Olsson håller i 
starterdelen, Håkan Stenfelt och Tommy Ursby i eltidsdelen. Bör ej samköras med distriktsdomare.
* I helgen har det körts Ungdomstränarutbildning 10-12år i Karlskrona (lör) och Jönköping (sön) som 
Ingela närvarat vid. Det behövs någon vid sidan om kursledaren som hanterar avbokningar, fika, 
presenterar information om SmFIFs kurser, olika utbildningssteg m.m. Bra deltagande på båda.
* Ledare från Skåne har hört av sig och vill gå kurser i Småland, i Skåne saknas ofta kurser eller så 
ställs de in. Michael träffade Skånes utbildningsansvarige i Umeå och de pratade om samarbete.
* Michael & Ingela har deltagit i en videokonferens med andra UC:n som Daniel Bergin höll i, där bra 
ex. på hur föreningar & distrikt jobbar togs upp, t.ex. samarbete med SISU o kontakt med  anhöriga.
* Ingela har startat ett nätverk för kvinnliga tränare med elitaktiva, mansdominansen är nästan total 
här med ca: 97% män och 3% kvinnor bland tränare till friidrottare på landslagsnivå.
* Löp-lägret 5-6 april i Växjö ställdes in pga endast IFK Växjö-anmälda (löpträn.utb. genomfördes).
* Kast-lägret 28-29 juni i Bottnaryd får inte plats, flyttas till hösten, prel. 4-5 okt i Nybro.
* Klubbarna på höglandet, Eksjö, Sisu, Tranås m.f. har haft ett läger/träff med tränarutbyte, 60-100 
deltagare, blir säkert fortsatt liknande samarbete & utbyten framöver.

§ 6. Tävlingskommittén AnnLis Hellsten

a) Stora DM-JDM-UDM, hur & vem?
Alvesta med funktionärshjälp utifrån verkade klart vid årsmötet, men de har nu sagt nej. AnnLis har 
skickat ut ett mail till klubbarna och undrat om någon kan ta hela eller delar av helgen. Jkpg och 
Kalmar har svarat att de kan ta delar, även flera enskilda klubbar har svarat att de kan ha DM-grenar 
inlagda i befintliga arenatävlingar, som Habo Challenge, Ölandsspelen, B-Tex Cup / Kräftspelen. 
Tranås har erbjudit sig att ta hela DM-helgen med hjälp utifrån 27-28 sep. Sent på säsongen, men vi 
tycker en gemensam helg överväger positivt och beslutade nu lägga DM i Tranås.
* Vi tog upp frågan om att öka statusen på DM, ett exempel kan vara att DM är kval till GM.

b) Kontrollanter
Terrängen är klar (AnnLis) och nästa DM är först Lång stafett 2 juli, så vi tar detta på nästa möte.

c) Program 2014
Ingela har tidigare tagit på sig att försöka samordna en Smålands-resa till SM i Umeå. Flyg blir dock 
dyrt, tåg likaså i och med extra övernattning. Svårt att få ihop något bra. Det blir nog inte så många. 
Hon kollar med klubbarna för att få preliminärt besked vilka som planerar att åka upp.

§ 7. Ungdomskommittén Tommy Dahlbom (ej närvarande/sjuk)

a) GM i Uddevalla, rapport
Väldigt dåligt deltagande från Småland.

b) Övrigt
Ingen har hört något nytt om Distriktsmatchen 17år som planeras att gå i Eslöv 22 juni. Ingen info 
finns på Eslöfs eller Skånes hemsida. AnnLis ber Tommy att ta kontakt med Skåne.

§ 8. Hemsida och kansli Markus Andersson
* Kalendern har det främst jobbats med senaste tiden, är klar och hos tryckeriet nu, men beräknas ej 
bli klar under veckan så utdelning sker efter Terräng-DM. Förutom sydöstra Småland försöker 
Markus få upp en leverans till Jkpg och Norra gruppens Lag-UDM-kval 18 maj.
* Nyligen avklarad semestervecka i Spanien med Högby IF, FIK Färjestaden och några till. Av en 
tillfällighet samtidigt & samma ställe som FIG Växjö med Ingela.
* Smålands-Bästa inomhus precis fått av Anders Grönvall för redigering till ett innehäfte som i år 
kommer tryckas på tryckeri och säljas till självkostnadspriset 20kr/st + porto.
* I och med nya UC-hemsidan avlastas Markus och vanliga hemsidan från utbildning, läger, projekt, 
temaveckan och annan utvecklingsverksamhet, samtidigt som Michael (och ev. Ingela/Ari) får 
möjlighet att lägga upp och redigera information utan att behöva gå omvägen genom Markus.

§ 9. Anläggningskommittén
Ruda inviger sina nya allvädersbanor fredagen 6 juni. Strömsnäsbruk har också allvädersbanor på 
gång, och följetången i Jkpg om en inomhushall fortsätter... 

§ 10. Statistik Markus Andersson
Smålands-Bästa inomhus-häfte är på gång, se §8 tredje punkten.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 11. Veteraner Ronny Krönvall
Genomgång av senaste tidens veterantävlingar inkl. resultat, samt de närmast kommande.

§ 12. Ekonomi Markus Andersson
* Rapport utskickad för några dagar sedan. Budgeten är på +91 tusen men av de poster som är eller 
närmar sig klara ligger vi -10 tusen sämre än så och nu -20 när Löp-lägret blev inställt.
* Beslut togs att SmFIF står för logikostnaden för max 3 personer vid SFIFs förbundsårsmöte, övriga 
står klubbarna för. Vilka personer beslutas på konstituerande styrelsemötet.

§ 13. Övriga frågor

* Diskussion om handikappidrott.
* Diskussion om anställningsavtal. Vi har inget kollektivavtal men just för löneregleringen följer Ingela 
och Markus ”Unionens centrala avtal” enligt deras nuvarande anställningsavtal, det finns dock tre 
olika som handlar om ideella organisationer / idrott, oklart vilken av dessa vi avser följa. I Ingelas 
tidigare avtal var kopplingen tydligare till en av dem, som Markus fortsatt reglera lönerna efter, 
lämpligt vore dock att förtydliga avtalen. Markus kollar om RF och/eller SFIF har något avtal som 
påverkar oss som SDF.

a) Hedersledamot
Eventuellt Kettie Gustavsson? Vad säger stadgarna, behöver man ha arbetat i SmFIFs styrelse och 
kan ett styrelsemöte utse en hedersledamot eller är det ett årsmötesbeslut?

b) Hälsning från Arne Olsson
Är bättre och vill hälsa till friidrotten. AnnLis skriver ihop några rader att läggas upp på hemsidan.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Nästa styrelsemöte blir onsdagen 4 juni kl. 18.00 via telefonkonferens.
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