
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 7 aug 2014 kl. 18.00 via telefonkonferens/Globafy.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Tommy Dahlbom, 
Ronny Krönvall, Daniel Evaldsson, Patrik Eklund, Maria Jonasson, Kanslist 
Markus Andersson, UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötet öppnades 18.02 och dagordning godkändes.

§ 2. Protokolljustering - sekreterare - restpunkter
Föregående protokoll (11 juni) är ok. Markus skriver. Följande restpunkter från förra mötet togs upp: 
* Markus har kollat med RF/SFIF om de har några kollektivavtal eller anställningsavtal som kan 
påverka SDF/oss. Svar nej, men båda hänvisar oss att bli medlemmar i Arbetsgivaralliansen om vi 
vill kunna teckna kollektivavtal. För anställningsavtal har SFIF en mall som vi får använda om vi vill.
* Sammanställning sorterad föreningsvis över alla som gått funktionärsutbildningarna skulle 
behövas, AnnLis tog på sig att börja några år bakåt men har inte hunnit. Ligger kvar på åtgärdslistan.
* Tävlingskommittén skulle behöva tillskott från Jkpg, Michael har frågat Lasse Elfgaard som sagt ja.
* DM-medalj-kostnader, hur gör andra distrikt? Ingen ansvarig, Markus tog nu på sig att kolla detta.
* Nya Smålandsrekord med anledning av ändrade tävlingsregler ungdomar 2014, Markus har forskat 
fram de nya rekorden och presenterat det på hemsidan, Kalendern 2014 trycktes före och innehåller 
således de inaktuella rekorden.
* Se över veteran-tillägget i Service-avgiften, Markus gör detta efter nyår.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar), SDF-inbjudan 26-27/9 - påminnelse
* Inget annat inkommet som togs upp.
* För SmålandsIdrottens SDF-konferens fre kväll och hela lördagen 26-27 sep har AnnLis tackat ja. 
Michael har kollat med Stefan Fredriksson om vi kan starta vårat ”träningsläger för styrelsen” då, 
svar ja, men egentligen löper tidsperioden lagom ut då när vi tänkt börja... Ronny kan bara vara med 
fredagen och kanske delar av lördagen, övriga kan fre-lör.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Svensk Friidrott... (verksamhetsinriktning, plan 2014-15, m.m.)
Förbundsstyrelsen hade möte 31/7 och skulle skicka ut en uppdaterad verksamhetsplan efter det 
som vi räknat med att få nu innan mötet, men den har inte kommit ännu. Baserat på den version vi 
fått finns många punkter varav bara ett urval är prioriterade, SFIF har begränsat och troligtvis 
minskade resurser framöver, ändå verkar det som att de jobbar lite grann med de flesta punkter. 
Michael tycker verksamhetsinriktning är bra. Han är inbjuden till en arbetsgrupp ihop med SISU som 
ska ta fram enkla redskap och mindre omfattning på materialet inför höstmötet, så det blir lättare för 
klubbledarna att förstå och arbeta med det. Viktigt också med uppföljning av alla idéer och förslag 
efter mötet, vilket vi kommer göra inom vårat Projekt samverkan. Vi tycker att SFIFs ”skrifter” blivit 
allt bättre de senaste åren. Löpning och veteraner har kommit med, även om utveckling av 
Löptränarutbildningen är en av de icke prioriterade punkterna. Inom vårat projekt prioriterar vi dock 
att få med oss löpklubbar och löpare, ambitionen att ha en person inom projektet som fokuserar på 
detta, att tydligare inkludera ”löpning” i friidrotten har stor potential pga väldigt många utövare.

b) City Gross-event i Värnamo lördag 5 juli (rapport)
Wärnamo SK sa först snabbt nej men efter att frågan lyfts igen via SFIF, SmFIF och Ronny/Maria så 
blev det ändå att de genomförde detta visa-upp-sig-och-prova-på-friidrott-event. Bra utfall tycker 
Maria & Ronny, WSK syntes, även om CityGross ligger i utkanten av staden och det var mest vuxna 
som kom och handlade, inte så mycket barn/ungdomar som provade på. Ronny & Maria skriver ihop 
några rader och skickar styrelsen. Markus kollar med SFIF/övriga Smålands-klubbar som genomfört 
detta hur det föll ut.

§ 5. UC Småland, Utbildningar, läger, projektet – Michael / Ingela

a) Rapport från projektet
Michael och Ari hade ett planeringsmöte i måndags. Ari bokar möten med klubbarna och de besök 
han genomför ger oss bra insyn och förståelse för läget ute i friidrottssmåland. En delutvärdering av 
projektet inkl. ekonomin kommer göras 8 sep av Michael, Ari och Björn Lindén från SFIF/Idrottslyftet.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



b) Utbildningar / läger
Höstens planerade utbildningar och läger är klara enligt vad som står på UC-hemsidan, som Michael 
sköter bra. Ev. tillkommer en Löptränarutbildningen senare, slutet av okt, kanske med lite annat 
upplägg. Datumet för Kastlägret i Nybro är 11-12 okt och där ingår ett Castorama-arr. Ingela påpekar 
att 7-10års-utbildningarna på vardagskvällar i Växjö inte bara är för IFK utan alla. Michael börjar nu 
få grepp om funktionärsutbildningarna och har byggt flera webbutbildningar med information. En 
organisationledarutbildning planeras 15 nov, Starter/Eltid 12 okt och Distriktsdomare okt/nov.

c) Höstmötet
Datumet & plats fastställs nu till lördag 25 oktober i Växjö. Styrelsen har möte kvällen innan kl. 18.00 
och övernattning. Michael & Ingela fixar lokaler/mat ihop med SISU. Michael & Ari planerar ett 
program där den vanliga höstmötesträffen byggs på med diverse utveckling, inspirationsföreläsning, 
goda exempel, kanske org-led-utb. eller Unga ledare. Det blir en utmaning att hitta på något som 
lockar till deltagande och engagemang. Lyckat utfall kan ge ett ekonomiskt tillskott.

§ 6. Tävlingskommittén – AnnLis

a) Rapporter
* 2 juli Lång stafett, Oskarshamn – Markus: Bra deltagande jämfört med tidigare, dock enbart 
klubbar från Kalmar län, men förståeligt med tanke på loppen gick sent på kvällen. Stafett-DM och 
även Mångkamps-DM kanske skulle passa bra att arrangera länsvis och sen räkna ihop, likt 
Castorama som ju har bra deltagande? Något för TÄK att fundera på.
* 5-6 juli Mångkamp, Högby – Ingen utsedd kontrollant.
* 12 juli 5000m, Högby – Mikael Johansson: Blåsigt, lite kallt och några regnstänk, lite färre 
deltagare än tidigare, själva arrangemanget dock bra.
* 2-3 aug Stora VDM, Nässjö/Eksjö – AnnLis, Michael, Ronny: Kanon arrangemang i Nässjö, bra 
speaker, sjukvård, tydliga funktionärsvästar och bra deltagande. Dock kunde tidsprogrammet varit 
mindre kompakt, veteraner behöver lite mer tid på sig. Tidsprogrammet gäller även Eksjö, liksom bra 
speaker och deltagande, däremot mer civilklädda funkisar.

b) Kontrollanter framöver
* 16 aug 10.000m, Värnamo – Maria, Ronny. De får DM-medaljerna nu.
* 30 aug VDM Viktkastning, Lekeryd – Michael
* 6 sep Halvmarathon, Hultsfred – AnnLis.

c) Lag-UDM kvalomgång 2 Norra
* Arrangör saknas fortfarande, planerat datum är 31 aug. Beslut togs nu att kval 2 utgår för Norra 
gruppen och resultaten i kval 1 blir avgörande för vilka som går till final. Markus mailar ut till berörda 
och skriver på hemsidan. Södra gruppen genomför kval 2 enligt plan 31 aug i Ljungby.

§ 7. Ungdomskommittén - Tommy D

a) 17års-matchen (inställd), tankar om det
Sent och otydligt besked att matchen blev inställd bara några dagar innan. Nu har vi nyligen fått en 
ny inbjudan till en match som är tänkt att gå 20 sep. Vi är generellt positiva till att fortsätta med 
distriktsmatchen, men nu måste det göras ordentligt så det inte blir inställt igen. Tommy tar kontakt 
med Eva i Skåne som har insyn och kollar av läget. Verkar det tveksamt tackar vi nej, men siktar 
gärna på ett nytt försök 2015.

b) Övrigt
Inbjudan till Götalandsmästerskapen är nyligen klar och utskickad. Nytt är att vi testar att inte ha 
några kvalgränser, kanske ökar deltagandet, vi har sällan nått upp i maxantalet 8st/gren.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus
Hemsidan har hållits igång under juni-juli med notiser och uppdateringar av tävlingsprogrammet. För 
ekonomin skickades många fakturor ut i maj-juni på kalendrar och Smålands-bästa inne, som sen 
bokfördes främst under juni. Annars lugnare/semesterdagar här och där i juli när Högby arrangerat 
väldigt mycket som Markus varit inblandad i. Nästkommande vecka, 11-17 aug, åker Markus helt 
bort (fjällvandring med familjen). Något som ligger på att-göra-listan är arbetsbeskrivning kanslitjänst 
inkl. kassör/sekr samt statistikkommittén.
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§ 9. Anläggningskommittén – Tommy U (ej närvarande)
* I Strömsnäsbruk har man släppt området vid fotbollsplanen där fulla mått ej gick att uppnå (bara 
380m runt) och letar efter en ny tänkbar plats. Positivt att det då blir med fulla mått, men nu dröjer 
det något år till. Kommunen har möte om detta snart.
* Kan SFIF hjälpa till och trycka på för nya/upprustning av anläggningar? De planerar att mäta 
förekomsten av olika typer av anläggningar i förhållande till tätortens storlek, detta material kan 
presenteras för politiker. Det vi i SmFIF kan göra är nog att ha synpunkter på Verksamhetsplanen i 
detta ämne. Förutom tryck och argument mot politiker kan stöd med kompetens och ekonomi också 
behövas. Viktigt är också att klubbarna och friidrotten syns, t.ex. som CityGross-eventet nyligen.

§ 10. Statistikkommittén - Markus
På statistikfronten kan nämnas att ett 20-tal nya Smålands-rekord har forskas fram med anledning 
av de ändrade standardgrenarna för ungdomar 2014, är presenterat på hemsidan i början på juli. 
Nyligen gjorde Markus, Ronny m.f. en genomgång av häckrekord för vet pga luckor i rekordlistorna.

§ 11. Veterankommittén - Ronny
Bra säsong. VSM i halvmarathon gick i Kalmar, 5000m i Högby i juli och Stora VDM nyligen i Nässjö 
och Eksjö. Till nästa inomhussäsong är frågan hur vi gör med IVDM 800m o 3000m, samt nytt i detta 
arr från 2015 även 200m. Växjö LK arrangerade i vintras, vill de igen? IFK vill ej. Seniorerna sprang 
dock 800+3000m i Best Western Games, kanske ska de också springa i Vet-arrangemanget? 
Veterankommittén hade sammanträde nyligen och pratade bl.a. om hur hemsidor bör arkiveras, 
VDM viktkastning lyfts ur Stora VDM och går 30 aug, samt att Ronny tycker de inofficiella veteran-
rekorden är lite besvärliga att hantera.

§ 12. Ekonomin - Markus
Rapport utskickad i förväg. Ser bra ut om vi fortsätter hålla oss ungefär enligt budget. Den pekar mot 
+91 tusen men vi ligger 5 tusen sämre så prognosen nu är +86 tusen. Dock ännu mycket osäkert 
främst hur utbildningarna och lägren går. Nämnvärt sen senaste rapporten är att Distriktsmatchen 
ställdes in vilket vi sparade 22 tusen på (såvida den nu inte genomförs 20 sep istället). Vi har inte 
haft så mycket medaljkostnader som nu uppges utan en stor del av den summan kommer föras över 
till medaljlagret när Tjalles gör nästa uppdatering där i december.

§ 13. Övriga frågor
-

§ 14. Nästa möte samt avslut
* SDF-konferens 26-27 sep i Växjö med SmålandsIdrotten, start kl. 17.30 på fredagskvällen. 
Innehåll: styrelsemöte och start på vårat ”träningsläger för styrelsen” / utveckling av SmFIF.
* Tävlingskommittémöte i början av okt, lägga DM-program 2015, AnnLis återkommer med datum.
* Mötet avslutades strax innan kl. 20.

ÅTGÄRDSLISTA Ansvarig / När
Vilka har gått funktionärsutbildningar? Sammanställning föreningsvis AnnLis (börjar)
DM-medalj-kostnader, hur gör andra distrikt? Markus
Service-avgift, reducerad tilläggsavgift veteraner Markus jan-15
Rapport från CityGross-eventet i Värnamo Ronny, Maria
Rapport från SFIF/övriga Smålands-arrangörer av CityGross-event Markus
Höstträffen, lokaler/mat/program Michael, Ingela, Ari, SISU
Fundera på länsvis upplägg DM stafett & mångkamp Tävlingskommittén
Mail & notis om att Norra gruppens Lag-UDM kval 2 utgår Markus
Kolla läget mer ingående ang Distriktsmatch 20 sep med Eva i Skåne Tommy D
Arbetsbeskrivning kanslitjänst inkl. kassör o sekreterare, samt Statistikkommittén Markus
Betarbeta SFIFs Verksamhetsinriktning o V-plan till en lättare variant till höstmötet SISU, Michael
Uppföljning av vad vi kommer fram till vid höstmötet (vad vi vill göra i Småland) Projektet/Michael
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