
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 28 april 2015 kl. 19.30 via telefon.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Michael Ostrelius, Carl-Gustaf Nilsson, 
Patrik Eklund, Ronny Krönvall och Maria Jonasson. Personal: Kansliansvarig 
Markus Andersson och UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Mötet öppnades kl. 19.32 och dagordning godkändes efter tillägg/förtydligande 
av § 5a-b-c-d-e, § 6b-c och § 7c.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Inga synpunkter på senaste protokollen från 21-22 mars, påskrift när AnnLis och Markus träffas. 
Uppdragslistan (se bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Eksjö Södra IK 75års-jubileum lördag 2 maj
Ingvar Ellbring åker och representerar SmFIF, samt delar ut vår Förtjänstplakett till Jan Rudolsson 
och Ann-Katrin Larsson.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) RF:s kampanj utbildning i hur vi behåller våra tonåringar 
Intresserade kan läsa på SFIF:s och RF:s hemsida.

b) Atle o Frida nytt materiel till friidrottsskolorna
Markus skriver en notis om det på hemsidan.

§ 5. UC Småland Michael och Ingela

a) Utbildningarna
Ingela meddelar att det nu ser bättre ut, utbildningarna genomförs. 7-10år i Karlskrona hade 7st 
deltagare, 12-14år i Växjö 10-11st, Löptränarutbildningen i Växjö 14st. I Habo kommer en 7-10år 
under maj och de har nyss genomfört en Distriktsdomarutbildning. Kast del 2 kommer snart i Växjö.

b) Läger
* Kastlägret i Nybro har bara en anmäld ännu, sista anmälningsdag är på fredag så vi får avvakta.
* Läger 15-16år i samband med JEM 19år i Eskilstuna 16-19 juli planeras, Michael Pettersson jobbar 
med detta. Inbjudan kommer snart. Idén kommer från UC-mellan och vi har tagit del av deras 
grundplanering. Avgiften kommer bli 1400-1500kr för dessa fyra dagar, inkl. idrottslyftsbidrag.
* Ett löparläger efter sommaren?
* Breddläger 12-14år har vi tidigare funderat på, men klubbarna verkar inte så intresserade.
* GM-läger 13-14år och UC-FIG-läger 15-19år planeras som vanligt till hösten, GM 14-15 nov och 
UC-FIG 28-29 nov.

c) SFIF-event som t.ex. GityGross
Vi ska försöka stötta de Smålandsklubbar som genomför denna typ av arrangemang. IFK Växjö har 
redan kört i år, de var först ut, men det blev konstigt att ett eventbolag utan kunskaper eller riktig 
friidrottsutrustning kom dit. IFK ställde upp med personer som höll i det praktiskt, men klubben 
verkar även behöva ansvara för riktig utrustning. Wärnamo SK kommer också köra detta i augusti. 
Ronny kollar med SFIF vilka fler Smålandsklubbar som är aktuella.

d) Planeringsgrupp Temaveckan 7-13 september
Michael har haft kontakt med SFIFs marknadsansvarige Jan Larsson som ställer sig positiv. Michael 
och Ari sätter ihop ett program för veckan, kommer snart. Här finns goda möjligheter för klubbarna 
att samverka med skolan, som man kan söka bidrag för, rekrytera ledare, uppdatera idrottslärare på 
friidrott, göra reklam för klubben, m.m. Angående bidragsansökan kan det vara krångligt, kanske kan 
vi hjälpa dem på något sätt?
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e) Projekten
* Michael och Ari har ett möte i Stockholm torsdag 30/4 där de träffar en representant från Dalarna, 
de kör också ett projekt. Diskussion och idéutbyte, bl.a. om hur klubbarna jobbar internt.
* Michael lyfter frågan vad vi gör efter 2015 då Idrottslyftet inte längre finansierar vårat projekt. 
Möjligen kan Idrottslyftet fortsätta bidra med ”en del” men inte hela, Michael kollar med Björn/SFIF.
* Michael har träffat Skånes utbildningsansvarige Roger Kellerman. De börjar få ordning på sin 
utbildningsverksamhet. Frågan om återupptagen Distriktsmatch lyftes då.
* Löpprojektet är nu slut. Vi inväntar slutrapport från Peter Lönn. Vid Terräng-DM i Vetlanda hölls en 
liten träff där OK Njudung, Eksjö Södra IK och IFK Växjö deltog.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle

a) Rapport från Vetlanda
DM i terräng. Calle, AnnLis och Markus var på plats. Fint arrangemang, bra bana, speaker, skyltar, 
bra deltagande även om vissa klubbar saknades. Ska något påpekas som inte var perfekt så drog 
prisutdelningen ut lite på tiden, och resultatlistan kom inte upp på hemsidan förrän framåt kvällen, 
kompletterad med lagresultat dagen efter, då dock även med Eric Wall-poäng, bra.

b) Lag-UDM kvalomgång 1 i Kalmar – Hyra Fredriksskans
Hyran kostar 2700kr. Med 19st lag i södra gruppen x 75kr ger det 1425kr i förutbestämt 
arrangörsbidrag, vilket saknar 1275kr för att täcka hyran. Beslut togs att SmFIF skjuter till det. Inga 
fler kostnader beräknas dyka upp, men blir det något smått tar vi det också. 

c) Övrigt
DM-kontrollanter framöver utses vid nästa möte 28/5. Tills dess försöker Calle/TÄK även lösa de 
oklara DM-arrangörer och datum 2015 vi fortfarande har (Lag-UDM-finalen och Mångkampen).

§ 7. Ungdomskommittén

a) Kastläger i Nybro
Födda 96-01, inget måste, men ingen subvension utgår för äldre än 20år. Sista anmälningsdag 1/5.

b) Distriktsmatch 2016?
Småland – Skåne. Fler? Skåne vill ändra från 16-17år till 15-16år. Kommittén diskuterar vidare.

c) SFIFs ungdomsråd
Dessa kan vi samarbeta med, få tips av och de vill gärna ha olika typer av uppdrag. Vår 
ungdomskommitté har dock inte funderat/diskuterat detta. Däremot har de tänkt vara närvarande vid 
sommarens Lag-UDM-kvalmatcher och dela ut tipslappar där med frågor där svaren/fakta finns på 
Smålands och SFIFs hemsidor. Bra sätt att väcka intresse för olika frågor/fakta. Åter till SFIFs 
ungdomsråd så kommer en av dem, Erika, att hålla i den kommande 7-10års-utbildningen i Habo.

§ 8. Hemsida och kansli - Markus
Kalendern är klar och utdelad/utskickad, Markus har extra på lager om fler behövs. Återstår nu att 
skicka ut fakturor. Därefter dags för vår fjärde och sista skrift för i år, Smålands-Bästa inomhus, 
redigera, lämna för tryck och sen skicka ut. Klubbarna har t.o.m. 30/4 på sig att beställa, vilket inte 
särskilt många gör, men vi ger ut den ändå för att ha just 4st skrifter/år, vilket krävs för att klassa det 
som en tidning = momsfri tryckning. För hemsidan inte jättemånga notiser under april men en del, 
bl.a. många foton från Terräng-DM. Blir nog tätare med notiser framöver när säsongen drar igång.

§ 9. Anläggningskommittén – Tommy U (ej närvarande)
-

§ 10. Statistikkommittén - Markus
* Som nämnts är A5-häftet Smålands-Bästa inomhus på gång.
* Arbetsbeskrivning för kommittén är nyligen gjord och ev. synpunkter inväntas innan den är klar.
* FRIDA har varit trögt för SFIF att utveckla, de har nu genomfört en utvärdering som bl.a. Markus 
ingått i, resurser för fortsatt utveckling saknas i princip, men det de kommer lägga fokus på framöver 
är att få klart just statistikdelen av FRIDA, dvs inmatning av resultatlistor som ger årsbästa-statistik 
för SFIF, distrikt och klubbar.
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§ 11. Veterankommittén - Ronny
* Säsongen kör igång nu. DM i terräng i helgen, mer framöver.
* Ronny var på veteranombudskonferens på Bosön i helgen.

§ 12. Ekonomin - Markus
Lägesrapport utskickad för en knapp vecka sedan. Nu förtydligande angående UC-bidraget, de 61 
tusen vi fått är grundbidrag för både Småland & Blekinge, tillägg för de träningsutbildningar vi 
genomför kommer ge ytterligare 15 tusen senare i år, vilket gör att vi landar +6 tusen mot budget 
där. Markus meddelar också att vi kommer få 155 tusen i SDF-bidrag från Smålandsidrotten = +5 
tusen mot budget. Totalt ligger 2015 än så länge ungefär i linje med budgeten, eller lite plus. Markus 
nämnde också att vi redan fått 360 tusen i projektmedel för 2015, dvs välfylld kassa nu att jobba 
med. Angående fortsatt finansiering av vårat projekt kan, som nämndes under §5, kanske 
Idrottslyftet fortsätta bidra med en del, andra tänkbara finansieringskällor kan vara om de klubbar 
som Ari hjälper kan skjuta till med lite pengar, jobbar han med läger/liknande kan överskottet från 
sådan verksamhet också räknas som finansiering av hans föreningsutvecklartjänst, ytterligare en 
möjlighet som Michael nämner vore sponsorer.

§ 13. Övriga frågor

a) Föreningarnas stående punkt
Michael lyfter frågan om vi inte skulle kunna bygga upp ett kontaktnät med ordförande i våra 
arenaföreningar plus större löparföreningar, och regelbundet enligt fastställd rutin ha en dialog med 
frågor och information mellan oss som klubbarna får ta upp på sina styrelsemöten. AnnLis och Ari 
påbörjar kontaktnärsuppbyggandet.

b) Höstmötet, planering
Vi gick igenom kalendern och siktar in oss på fre-lör 13-14 november i Växjö, där Skåne FIFs och 
Blekinge FIFs styrelser bjuds in till fredagen, AnnLis tar kontakten, och på lördagen har vi vanligt 
höstmöte med våra klubbar. Samma helg, också i Växjö, går både GM-lägret och SmålandsIdrottens 
SDF-konferens, tveksamt men inte uteslutet om vi kan delta på någon del av den senare.

c) Boka möte med IFK Växjö
Om samarbete/DM/arrangemang. TÄK/Calle/AnnLis tar kontakt.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Torsdag 28 maj kl. 19.15 via telefon. Calle kan ej närvara så han får skicka en rapport angående 
tävlingsverksamheten i förväg.
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund
Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast  
11/6 §5b Sammanställning vilka som har gått funktionärsutbildningar AnnLis 28/5
5/11 §7 Arbetsbeskrivning ungdomskommittén Patrik 2015
5/11 §8 Granska kansli-arbetsbeskrivingen o besluta om ev. justering Styrelsen/AnnLis 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 28/5
24/2 §3 Studiebesök hos Jkpg läns folkrörelsearkiv Ronny, Sven-Erik Martinsson -
24/2 §5 Ta fram lathund/checklista för utbildningsansvarig i förening Michael 28/5
24/2 §6b Kolla över oklara datum/arr för DM 2015 och försöka lösa TÄK/Calle 28/5
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 §6a Skicka DM-medaljer klubbvis IDM mångkamp 15år-senior AnnLis snarast
28/4 §4b Notis om nytt friidrottsskolemateriel Markus snarast
28/4 §5c Kolla med SFIF vilka i Småland som kör CityGross-event Ronny 28/5
28/4 §5d Program för Temaveckan Michael, Ari 28/5
28/4 §5e Kolla med Björn/SFIF om fortsatt delfinansiering av projektet Michael 28/5
28/4 §6c Utse kontrollanter för DM-tävlingar framöver TÄK/Calle 28/5
28/4 §7b Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?) Ungdomskommittén -
28/4 §13a Bygga upp kontaktnät till ordförande i arenaklubbar+större löp AnnLis, Ari -
28/4 §13b Kolla med Skåne & Blekinge om träff 13-14/11 vid Höstmötet AnnLis -
28/4 §13c Boka möte med IFK Växjö om samarbete/arrangemang TÄK/Calle/AnnLis -
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