
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 13 aug 2015 kl. 19.15 via telefon.
Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten (t.o.m. §8), Michael Ostrelius, Patrik 
Eklund, Ronny Krönvall, Maria Jonasson, Carl-Gustaf Nilsson. Personal: 
Kansliansvarig Markus Andersson och från §5b UC-samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. AnnLis öppnade mötet kl. 19.20 och dagordning godkändes efter ändrat 
innehåll för §13 b) & f).

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Påskrifter av AnnLis & Markus på de senaste protollen sker vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan (se bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet 

a) Mångfaldsarbetesenkäten
SFIF jobbar nu med att utveckla sitt mångfaldsarbete och vill gärna ha input av ledare och aktiva i 
friidrottssverige och har därför skapat en enkät som man gärna får besvara.

b) Föreningsseminarium i samband med Lidingöloppet
Om löpning, Svensk Friidrotts projekt ”Svenska löpare”, information och inspiration. 27 sep kl. 9:30-
12:30 på Bosön, anmälan senast 4 september.

§ 5. UC Småland – Michael Ostrelius, Ingela Nilsson

a) Michaels brev till ordförande i föreningarna i Småland
Michael undrar om det finns förslag på mer innehåll i brevet än det han hitintills fått ihop. En av 
punkterna där vi frågar om föreningarnas synpunkter är DM-helg utomhus i eventuell SmFIF-regi i 
Växjö från 2016. Calle meddelar sin åsikt att han tycker DM-helgen utomhus bör flyttas runt i 
distriktet snarare än att alltid gå i Växjö, men de år då den går i Växjö kan SmFIF vara arrangör. 
Inomhus varje år i Växjö är bra då det är Smålands enda riktiga inomhusarena. Tävlingskommittén 
får diskutera vidare detta och brevet får fråga om mer allmänna synpunkter om DM-helgen i väntan 
på att SmFIF/tävlingskommittén slipat färdigt på vad vi själva tycker om detta.

b) Övrigt
* Distriktsdomarutbildning planeras 14-15 november i Växjö.
* Läger löpning 15-19år planeras 3-4 oktober i Växjö. Inbjudan är klar. Maria Lundgren håller i detta.
* Löptränare steg 2 (dvs den nationella nivån) var tänkt att gå i Växjö i höst, men SFIF håller på att 
göra om både steg 1 och steg 2, mer om detta presenteras vid Löpträningsseminariet 27/9 (se §4b) 
och kanske körs den nya steg 2 i Växjö till våren.
* 7-10år-utbildning planeras i oktober i Jönköping.
* Läger GM och UC/FIG tillkommer också i höst.
* JEM-läger nyligen genomfört i Västerås/Eskilstuna. Sex deltagare, dock totalt 37st aktiva då det 
kördes ihop med UC Mellan. Maria var med som ledare och rapporterar nu. Deltagarna var nöjda. 
De bodde på en skola, bra mat. Träningspass plus titta på JEM varje dag. Det ekonomiska utfallet är 
inte klart ännu.
* 26st kontaktpersoner har vi nu i Smålandsklubbarna.
* Vårat idrottslyftsprojekt som bl.a. finansierar Aris Föreningsutvecklartjänst på 50% löper ut vid 
årsskiftet och SFIFs Björn Lindén har inte gett något klart besked om fortsättning, men det ser 
tveksamt ut. Kanske går det att finansiera en 25%-tjänst (ca: 120 tusen/år) genom att det tiotal 
föreningar som nu får hjälp av Ari skjuter till 8-10 tusen/var och att de i sin tur söker Idrottslyftsbidrag 
för detta. Michael har möte med Björn inom kort. Kan/vill SmFIF skjuta till något?

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 6. Tävlingskommittén – Calle Nilsson

a) Inomhusprogrammet Stora Inomhus DM när?
6-7 feb föreslogs först men ifrågasattes med att sportlovet nog låg där. Det gör det inte konstaterar vi 
nu, så nu siktar vi preliminärt på den helgen. Calle kollar med IFK Växjö om TKA är ledig.

b) Kontrollanter och rapporter
* Senast Stafett-DM i Nässjö. Rapport från Maria. Överlag bra, dock råkade dam-medaljer delas ut 
till herrar, och ingen medalj till klubben (bara till löparna) i flera klasser.
* 5000m i Högby. AnnLis åkte hem i förväg, men Calle & Markus upplevde att DM-loppen gick bra.
* Kommande: Kastmångkamp – Maria, Lag-DM – Calle kollar med någon som ska dit, Halvmaran 
och Terrängen – AnnLis, Lag-UDM-finalen – Calle, Marathon – Calle kollar med Tommy Ursby. 

c) Utomhus DM likt inomhus
Vi skjuter på denna punkt. Tävlingskommittén får diskutera detta på sitt möte i oktober.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Götalandsmästerskapen 13-14år 5-6 sep i Lidköping
Smålandsinbjudan nyligen klar och utskickad. Sista anmälningsdag är torsdag nästa vecka. Både 
Michael Pettersson och Emma Lagerqvist är osäkra, så kanske blir Patrik själv från kommittén som 
Smålandsledare på plats. Han skriver ihop något som Markus skickar ut till klubbarna om att han 
gärna får hjälp av någon, både vid GM och eventuellt tillskott i kommittén.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
* Tävlingsprogramarkivet påfyllt med drygt 100st resultatlistor och inbjudningar 2009-2010.
* AnnLis undrar över telefonkontakt m.m. på kansliet. Ungefär handlar det om något/några 
telefonsamtal per månad, något/några brev per vecka och mest mail, ca: 10st/dag.
* Markus mailar notiser till Michael för korrekturläsning innan publicering på hemsidan framöver.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)
Calle rapporterar att Kalmar SK har fått Fredriksskans IP upprustad inför JSM, bl.a. ny beläggning 
här och där, målade linjer/markeringar samt hinderbockar.
* Inomhushallar. Inget nytt i Kalmar, blir sannolikt inget där inom de närmsta åren. I Jkpg hoppas 
man fortfarande, kanske SFIF kan hjälpa till och trycka på.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
VDM 5000m gick nyligen i Högby. Veterancupen har generellt haft dåligt deltagande i år. Däremot 
bra Smålandsdeltagande i VSM som nyligen gick i Uddevalla. Veteran-VM pågår nu i Frankrike med 
hela 8000 deltagare, flera från Småland och även några medaljer. Ronny och Sven-Erik Martinsson 
kommer besöka Jönköpings läns folkrörelsearkiv under hösten. Ronny gick också igenom 
kommande veterantävlingar framöver.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
* Lägesrapport utskickad. Inget nämnvärt nytt senaste tiden som avvikit mot budget, så vi ligger kvar 
lite bättre än budgeten som pekade mot +23 tusen för helåret.
* Rapporten kan vara tung/svår att analysera, Markus försöker ihop med Michael att presentera 
ekonomin på något enklare sätt till nästa styrelsemöte.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 13. Övriga frågor

a) Föreningarnas stående punkt
Michael undrar om det är något mer från dagens möte vi vill ta med på mailutskicket? Inget särskilt. 
Dock kan Michael passa på att trycka på för utbildningar/läger i dessa utskick.

b) Höstmötet, planering
Lördag 5 december i Växjö med styrelsemöte på fredagskvällen. Innehållet blir väl som vanligt att vi 
presenterar avklarad verksamhet 2015 och planerad 2016 om föreningarna inte har synpunkter på 
annat innehåll. Vi kan även ta med Pia Bosdotter Olson som kan presentera aktuellt från SFIF.

c) Boka ett möte med IFK Växjö
På dagordningen tävlingsarrangemang som IDM och ev utomhus. Närvarande från SmFIF ska Calle, 
AnnLis och Markus vara. Markus tar kontakt med IFK Växjö och bokar in ett möte i september.

d) Arvoden läger
Michael, Ingela och Ari har nu tagit fram ett förslag: Lägergeneral UC/FIG samt GM 3000kr. 
Lägergeneral övriga läger 2000kr. Vid delat ansvar delar man på dessa summor. Instruktör/utbildare 
300kr/timma, max 1850kr/dag. Tränare 200kr/timma, max 1200kr/dag. Ledare 125kr/timma, max 
1500kr/läger. Övernattningsledare masslogi 300kr/natt. Reseersättning 18,50kr/mil. Godkändes med 
justeringen +1000kr för lägergeneralerna, dvs 4000kr och 3000kr.

e) Verksamhetsplan/årshjul
Michael som tagit på sig att sammanställa detta saknar input från flera kommittéer och kansliet. 
Detta är alltså tänkt att bli en checklista månad för månad över viktiga saker i SmFIFs verksamhet 
att hålla koll på. Premiär inför 2016, vi får spika något på styrelsemötet 4 dec.

f) Rapport CityGross-event i Värnamo
CityGross är alltså ny sponsor för Svensk Friidrott sedan ifjol och genomför event runt om i landet 
vid sina butiker där lokala friidrottsklubben visar upp sig/friidrott. Nu gick det ett sådant event i 
Värnamo lördagen 1 aug som Ronny rapporterar från. När han kom till platsen var den upptagen, de 
tog en annan större yta och dagen blev lyckad med mycket kontakter med föräldrar/barn.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Torsdag 24 sep kl. 19.15 via telefon.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund
Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast  
11/6 §5b Funk-utb-sammanställningen, komplettera o upp på nätet AnnLis/Michael/Markus -
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
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen i höstas Michael/styrelsen 2015
28/4 §7b Diskutera vidare ev. Distriktsmatch Småland-Skåne (fler?) Ungdomskommittén -
28/5 §9 Kolla med Kjell Ahnstedt om rapporter till styrelsen i anlägg.frågor AnnLis -
2/7 §7 Besöka Eksjö/Sisu, Tips-vinnare vid Lag-UDM-kvalen Ungdomskommittén -
2/7 §7c Skicka in bidrag till SmFIFs verksamhetsplan / sammanställa Kommittéer, styrelse / Michael nov
13/8 §6a Kolla med IFK Växjö om Telekonsult Arena är ledig 6-7/2 -16 Calle sep
13/8 §6b Kolla upp tänkbara kontrollanter Lag-DM + Marathon-DM Calle snarast+sep
13/8 §12 Enklare presentation av SmFIFs ekonomi Markus, Michael 17/9
13/8 §13c Boka möte med IFK Växjö om SmFIF-arrangemang i Växjö Markus 31/8

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


