
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Lördag 21 mars 2015 kl. 17.30 på Quality Hotel, Växjö.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall och Maria Jonasson. 
Kanslipersonal Markus Andersson. Valberedningen Ingvar Ellbring.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötet öppnades 17.45 och dagordning godkändes efter tillägg § 3c, 3d och 4c.

§ 2. Protokolljustering
AnnLis och Markus skrev på protokollen från 27/9, (5/11 redan gjort), 15/1 och 24/2.

§ 3. Post (skrivelser – inbjudningar)

a) Eksjö Södra IK 75 års-jubileum 2 maj
Ingvar Ellbring + fru närvarar, blomma för 250 kr förslagsvis röd-gul (SmFIFs färger).

b) Eksjö ansöker om vår speciella förtjänstplakett till Jan Rudolfsson och Ann-Katrin Larsson
Deras meritförteckning/insatser för friidrotten har skickats in. Vi beviljar detta. Markus kollar upp 
denna plakett, finns nog hos Tjalles, beställer och skickar till Ingvar för utdelning 2 maj.

c) Smålands Idrottshistoriska sällskap årsmöte 25 april i Markaryd
Inbjudan har vidarebefordrats till styrelse o enskilda i SmFIF. Vid intresse anmäler man sig själv till 
dem och meddelar Markus för kännedom.

d) Friidrottsträff i Älmhult måndag 13 april
Smålands Idrottshistoriska Sällskap i samarbete med Älmhults kommun och SmålandsIdrotten 
arrangerar detta. Inbjudan har vidarebefordrats till styrelse o enskilda i SmFIF.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Kandidater till Svenskans årsmöte
Fem förhandsnominerade, varav Michael Ostrelius från SmFIF. Vi har totalt tio platser varav SmFIF 
tar logikostnaden för en eller två (SFIF står för resor o mat). Ingvar kan eventuellt tänka sig. AnnLis 
jobbar natt flera helger framöver nu och Markus har mycket annat och avstår.

b) Rapport från Samarbetsmötet i Växjö i torsdags
Närvarade gjorde Björn Lindén från SFIF, flera SISU-distrikt samt AnnLis och Ari från SmFIF. 
* SmålandsIdrottens Västerviksläger, brukar locka ca: 400 barn/ungdomar i åldern 7-12 år varje år 
från olika idrotter. Vi från friidrotten har försökt haka på ibland, några år sedan sist nu, men haft svårt 
att locka intresse pga krock med Världsungdomsspelen. SISU-konsulent Stefan Fredriksson och Ari 
jobbar nu med att få till något i år, fokus på sprint/häck och längd/tresteg. 
* Föräldrarutbildning, SISU jobbar fram en sådan ihop med Ari & Michael. Äldre aktiva är också 
tänkbara som nya ledare.
* Föreningar som samverkar kan söka bidrag.
* Nytt friidrottsmaterial, serietidning med klistermärken, finns hos Sporrong.
* Föreningsenkät ”fler och bättre” som 31 st föreningar svarat på.
* Träningsläger för styrelsen, vi var med i det i höstas och sammanställde bra idéer på hur vår 
organisation kan utvecklas, nu gäller det att inte glömma bort utan arbeta med det.

c) Förbundsstyrelsens (FS) svar på motionerna
1. Avslag. FS hänger upp sig på att motionären föreslagit ändring av bara 16års-klassen medan FS 
argumenterar för att 16 & 17års-klasserna bör ha samma program. Vi håller med FS om det men 
tycker de missar alternativet som vi förespråkar att ändra BÅDA klasserna snarare än ingen.
2. Bifall.
3. Avslag.

Tre FS-förslag:
1. Lag-SM 6st försök i kast, längd/tresteg istället för 4st, ihop med justerat tidsprogram. Ok tycker vi.
2. Tillbakadragande av nya tävlingsformer, bättre enligt FS om det kommer underifrån/från en 
engagerad arrangör som marknadsför, etc och SFIF beviljar dem SM-status än tvärt om, att SFIF 
hittar på en ny SM-gren och sen ska få tag på någon villig arrangör. OK tycker vi.
3. Ändrat kvalsystem på 200m & 400m inomhus så enbart försök och sen A-B-C-osv finaler. Dvs 
inga semifinaler. Ok tycker vi.
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§ 5. UC Småland - Michael och Ingela (ingen närvarande, Michael fastnade på försenat tåg)
-

§ 6. Tävlingskommittén – AnnLis

a) Kontrollant och prisutdelare IUDM 12-14 mångkamp 28-29 mars i Växjö
AnnLis var uppsatt på lördagen men har fått förhinder. Patrik på söndagen. AnnLis kollar detta. 

(DM-mångkamp för 15år och äldre var inlagt i ISM-IJSM-IUSM mångkamp i Norrköping där de aktiva 
enligt notis på vår hemsida skulle höra av sig så skickar ALH ut medaljer direkt till dem per post, 
ingen har dock hört av sig så nu skickar hon till klubbarna istället.)

b) Program 2015
Oklart är bl.a. flera kval och finalen i Lag-UDM. Wärnamo SK som ofta arrangerat finalen har fullt 
upp med att få ordning på klubben efter att Hans Fagher lämnat. DM o UDM lång stafett kanske 
höglandsklubbarna/Nässjö kan ta? Återstår gör också Mångkamps-DM.

c) Utvärdering IDM-helgen
Bra! Trevligt samarbete. Markus har sammanställt en arbetsbeskrivning för IDM-helgen som 
Tävlingskommittén, styrelsen och han själv får fundera över och diskutera hur vi gör nästa år.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik (ej närvarande)

a) GM inomhus i Växjö, rapport
Svagt resultat för Smålands del, liksom ifjol... kanske har vi svagare årgångar födda 2001-2002 
jämfört med andra distrikt? Markus har bett ungdomskommittén att skriva ihop en text som senare 
kan användas till verksamhetsberättelsen innan de glömmer. Helgen var ändå en positiv upplevelse.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus
Markus kämpar på ett tag till med all förberedelse inför årsmötet, sen fakturor på GM o service-
avgift, protokoll, arbetsbeskrivning för statistikkommittén och redigering av kalendern, innan han 
fredag-fredag 3-10 april åker på träningsläger till Polen med Högby IF. Nästa semester blir 14-20/6 
med föräldrarna till fyra av Sveriges nationalparker. Därefter hemma men högsäsong med Högby-
arrangemang juli ut så mindre SmFIF-jobb.

§ 9. Anläggningskommittén – Tommy U (ej närvarande)
Inomhushall behövs i Jönköping och Kalmar!

§ 10. Statistikkommittén - Markus
Nästa sak som händer är att inomhussäsongen tar slut i april och ett Inne-häfte ges ut i maj.
Anders Grönvall har haft mycket att göra 2014 och tror sig ha det lugnare i år, så statistiken kan 
uppdateras lite oftare.

§ 11. Veterankommittén - Ronny
*Ronny är anmäld till en veteranombudskonferens på Bosön 25-26 april.
* 18 april börjar utomhussäsongen med Terräng-DM.
* Veteran-cupsmedaljerna delas ut imorgon.

§ 12. Ekonomin - Markus

a) Bokslut 2014, info o frågor
Inget nytt sen senaste rapporten.
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§ 13. Övriga frågor

a) Valberedningens arbete - Ingvar
Ingvar meddelar att det varit svårt att få fram en ny ordförande. Han har haft mycket kontakter, inom 
valberedningen, med Markus och till de kandidater de har fått in förslag på. Något AnnLis gjort bra 
som ordförande är att vara närvarande på möten.

b) Årsmötet, planering
Frukost från kl. 7:30, samling i årsmöteslokalen kl. 8.30 för iordningsställande av priser, flaggor, osv, 
veterankommittémöte kl. 10.00, samling/fralla för deltagare kl. 10.15, årsmötesstart 11.00, lunch 13-
14 och avslut 15.00 följt av konstituerande styrelsemöte. Parentation för Bengt Thaung (med i V-ber) 
och Wärnamo SK:s Börje Larsson, sen får vi fråga om eventuellt fler. 

c) Arvoden läger
Michael, Ingela och Ari skulle sätta ihop ett förslag på lägerarvoden till förra mötet, men det sköts 
fram tills idag och får nu skjutas vidare till nästa.

d) Årshjul / verksamhetsplan
Ska Michael med hjälp sammanställa under 2015.

e) Revidering av uppdragslistan
För de uppdrag som skulle varit klara tills idag så har AnnLis börjat med funk-utb-sammanställningen 
och fortsätter. Markus har kommit långt på statistikkommitténs arbetsbeskrivning. Michael, Ingela 
och Ari skulle sätta ihop ett förslag på lägerarvoden, som var tänkt att diskuteras under c) ovan, 
vilket återstår. UC avtalet hade fastnat i Blekinge, skulle skrivas på och skickas vidare till SFIF. 
AnnLis/tävlingskommittén har kvar uppdraget att lösa de återstående oklara DM-arrangemangen, 
framflyttat datum till 10/4 (för att hinna komma med i Kalendern). Markus har gjort och skickat ut 
IDM-helg-arbetsbeskrivning/ansvars-fördelning.

f) Styrelseförslag imorgon, höjda anmälningsavgifter till DM
För att lättare locka DM-arrangörer höjer vi avgifterna, främst för de DM-arrangemang med färre 
starter. Gäller fr.o.m. 2015 efter vårens Terräng-DM. Arena 18år o äldre 60 → 80kr, 15-17år 40 → 
80kr, 12-14år 40 → 50kr. Terräng/10.000m 18år o äldre 80 → 100 kr, 17år o yngre 40 → 60 kr. 
Hel/halvmarathon Arr/80kr → Arr. Stafetter 18år o äldre 120 → 200 kr, 17år o yngre 100 → 150 kr. 
Mångkamp 18år o äldre 140 → 200 kr, 17år o yngre 80 → 150 kr. Lag seniorer 200 → 400 kr, 
ungdom 200 → 250 kr. Belopp att fördela vidare till Lag-UDM-arrangörer 60 → 75kr/lag vid kval och 
80 → 100kr/lag vid final. Strykningsavgift till SmFIF 250 kr.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Konstituerande imorgon efter årsmötet. Avlut kl. 21.50.
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund
Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                    Ska vara klart  
11/6 §5b Sammanställning vilka som har gått funktionärsutbildningar AnnLis 21/3
7/8 §8 Arbetsbeskrivning statistikkommittén Markus 21/3
5/11 §7 Arbetsbeskrivning ungdomskommittén Patrik 2015
5/11 §8 Granska kansli-arbetsbeskrivingen o besluta om ev. justering Styrelsen 2015
15/1 §12a Ta fram kalkylmodell för läger Markus,Ingela,Ari till nästa läger
15/1 §13d Ta fram förslag på lägerarvoden Michael, Ingela, Ari 21/3
24/2 §3 Studiebesök/styrelsemöte hos Jkpg läns folkrörelsearkiv Styrelsen -
24/2 §4 Kolla hur det går med det nya UC-avtalet Michael 21/3
24/2 §5 Ta fram lathund/checklista för utbildningsansvarig i förening Michael 2015
24/2 §6b Kolla över oklara datum/arr för DM 2015 och försöka lösa AnnLis/TÄK 10/4
24/2 §7a Utvärdering av Götalandsmästerskapen inomhus Ungd.kommittén Efter årsmötet
24/2 §13d Ta fram ett årshjul / verksamhetsplan för SmFIF Michael med hjälp 2015
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas Michael/styrelsen 2015
21/3 §3b Kolla upp och beställa förtjänstplaketter o skicka till Ingvar Markus 28/4
21/3 §6a Kolla DM-kontrollant/prisutdelare IUDM mångkamp 28-29/3 AnnLis snarast
21/3 §6a Skicka DM-medaljer klubbvis IDM mångkamp 15år-senior AnnLis -
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