
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 24 sep 2015 kl. 19.15 via telefon.
Närvarande: Styrelsen: Michael Ostrelius, Patrik Eklund, Carl-Gustaf Nilsson,
Maria Jonasson. Personal: Kansliansvarig Markus Andersson och UC-
samordnare Ingela Nilsson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Vice ordf. Michael öppnade mötet kl. 19.28 och dagordning godkändes.

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

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Götalandsregionens föreningsträff och årsmöte söndagen 25 okt i Värnamo
Michael O. och Lasse Elfgaard planerar att närvara, Michael representerar SmFIF, Lasse Habo.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet 

a) Indragna utbildarutbildningar
SFIF har det tufft ekonomiskt och har inte kört någon utbildarutbildning i år och osäkert närmaste 
tiden framöver, vilket gör att vi som UC inte kan utbilda nya instruktörer utan får hoppas att de 
gamla/nuvarande kan och orkar ställa upp vid alla våra kurser. Michael ska till Stockholm på en träff 
med SFIF och några andra UC:n för att utveckla organisationsledarutbildningen på måndag och får 
då kanske någon ny information.

§ 5. UC Småland – Michael Ostrelius, Ingela Nilsson

a) Föreningsutveckling – plan för finansiering 2016
Aris tjänst som Föreningsutvecklare på 50% har finansierats av Idrottslyftet som en del i vårat 
Projekt samverkan, men Idrottslyftet/SFIF/Björn Lindén är tveksamma till fortsatt finansiering efter 
årsskiftet. Om vi vill ha Ari kvar på 25% kostar det ca: 120 tusen/år, alternativa sätt att finansiera det 
på? Kanske kan de klubbar som Ari jobbar med söka Idrottslyftsbidrag, om inte genom SFIF så 
kanske genom SmålandsIdrotten? Michael kollar det. Eventuella sådana pengar går till varje klubb, 
som får betala till SmFIF, som avlönar Ari. Kanske kan aktuella klubbar också skjuta till egna pengar,
vore ett tydligt kvitto på att de värderar hjälpen. SmFIF kan också tänkas skjuta till pengar.

Det Ari har jobbat med är bl.a. samverkan mellan olika klubbar, som klubbarna i Blekinge, 
Höglandsgruppen Tranås/Nässjö/Eksjö/Sävsjö, Skruv/Hinden/Kalmar har kört Vänskapskampen, 
Ruda/Oskarshamn/Västervik/Södra Vi har kört ”Ostkampen” och Värnamo/Villstad/Alvesta. Ari har 
även hjälpt enskilda klubbar med föreningsutveckling, t.ex. IK Sisu, Eksjö, m.f. Michael mailar nu ut 
en sammanställning till styrelsen och kommer göra en utvärdering framöver.

b) Läger och utbildningar i höst
* Läger löpning 3-4 oktober i Växjö, 12 anmälda.
* 7-10års-utbildning i Jönköping.
* Läger GM som Ari håller i.
* Läger UC-FIG, inbjudan kommer snart. Ingela har haft ett samarbete/utbyte med Färöarna och 
undrar om det kan vara intressant att bjuda in dem till detta läger och att de vid lägret får möjlighet 
att bjuda in oss/lägerdeltagarna till Färöarna.
* Distriktsdomarutbildning i Växjö.
* Fördjupning tresteg i samband med UC-FIG-lägret.

c) Utbildningsplan 2016
Ingela och Michael har gjort en plan, Ingela mailar ut den till styrelsen imorgon. Föreningarna får 
gärna komma med önskemål.

§ 6. Tävlingskommittén – Calle Nilsson
Kommittén kommer ha ett möte i oktober där tävlingsprogrammet 2016 inkl. DM planeras. Calle 
återkommer med förslag på datum. Nu under september söker föreningarna sanktion i FRIDA för 
sina arrangemang utomhus 2016, Markus uppdaterar löpande programmet på hemsidan.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras



§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund
a) Rapport från GM i Lidköping
Småland upprepade sin 3e-plats, roligt, bra sammanhållning under helgen, bl.a. tack vare 
gemensamt Smålandsboende. Bra arrangemang, boende, mat och bemötande. Några minus var 
litet antal funktionärer som gjorde att det blev stressigt för dem i vissa grenar, de var tuffa med ev. 
missade avprickningar men lät någon springa utan nummerlapp i ett långlopp.

b) Övrigt
Kommittén tappar Michael Pettersson som börjar plugga på GIH i Sthlm och även fått en 50%-tjänst 
hos GoIF Tjalve. Emma Lagerqvist har saknat tid/intresse att hjälpa till i kommittén. Patrik är/blir 
därmed ganska själva och nya behöver tillkomma. Höstmötet kan vara ett tillfälle att lockar fram nya 
genom en ungdomskonferens, det har vi kört förr. Markus tar kontakt med SFIFs ungdomsråd och 
undrar om någon av dem kan komma och hålla i det. Annars kan vi själva försöka ordna något och 
bjuda in föreningarnas ungdomar. Detta går det nog att få Idrottslyftsbidrag för.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
* Notiser läses sedan förra styrelsemötet igenom av Michael O. innan publicering, vilket varken lett 
till särskilt mycket merarbete eller tidsfördröjning konstateras.
* Markus har köpt in en ny dator till sig/kansliet för egna pengar, den tidigare köpte SmFIF 2007.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)
Kontakt bör tas med Kjell om hans roll i kommittén och dess verksamhet. Om någon verksamhet 
finns får styrelsen gärna rapporter inför varje styrelsemöte, alternativt att Kjell bjuds in och är med på
mötena. AnnLis har sedan tidigare uppdraget att ta kontakt med honom.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt sen förra mötet.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Lägesrapport utskickad inkl. ny sammanställning där det bör vara lättare för styrelsen att under året 
följa resultatutvecklingen och stämma av mot budgeten. Där pekar klara poster mot +25 tusen mot 
budget, som är +23 tusen, så nu pekar året mot +48 tusen. Dock gör få utbildningar under hösten att
vi troligtvis tappar en del där. Definitivt besked saknas från SFIF om SDF-bidraget, Markus har frågat
flera gånger. Michael tipsar om Fortnox som är kostnadsfri möjlighet för klubbarna att över nätet och 
genom IdrottOnline köra bokföring, fakturering, få resultatrapporter, m.m.

§ 13. Övriga frågor
a) Föreningarnas stående punkt
Responsen på brevet som skickats ut till föreningarnas ordföranden har varit sparsam. Frågor till 
dem vi vill ha med i nästa brev är vad de önskar för innehåll på Höstmötet och utbildningar 2016. 
Eventuellt intresse för utbyte med Färöarna avvaktar vi med. Uppmaning att söka DM-tävlingar har 
redan mailats ut. Tips på bra exempel i distriktet kan tas med, som Växjös kasttävlingar med 
funktionärer även från andra klubbar, Vänskapskampen, m.m. Michael sammanställer.

b) Fler punkter till Verksamhetsplanen
Michael har listat några punkter för styrelsen, Ungdomskommittén har tidigare skickat in sina, 
Markus skickade nyss in för Statistikkommittén, tävlingskommittén och kansliet. Mer kan tillkomma. 
Styrelsen bör ha ett planeringsmöte i januari då 2016 års verksamhetsplan spikas.

c) Höstmötet planering av innehållet – ansvariga/program/inbjudan
Lördagen 5 dec i Växjö. Styrelsemöte fredag kväll. Någon från SFIFs ungdomsråd bjuds in. Pia 
Bosdotter Olson (vår kontaktperson i SFIFs styrelse) är preliminärt upptagen den dagen. Ingela 
kollar med Gunilla Löthagen istället, också SFIFs styrelse. Vem/vilka ansvarar för att ta fram 
inbjudan/program? Markus erbjuder sig om det efterfrågas.

d) Rapport från IFK Växjö-mötet 8 september
Närvarande var Markus, Calle, AnnLis och från IFK Fredrik Ahlström och Jan Sandberg. På 
dagordning stod SmFIF-arr (Stora DM) i Växjö dels inne, dels ute, samt vad som skrivs på SmFIFs 
hemsida. Slutsatserna var att DM inne i Växjö är alla positiva till så det körs årligen och datumet 6-7 
feb 2016 är ok för Växjö, däremot bör DM ute inte också gå i Växjö utan flyttas runt mellan andra 
orter i distriktet. Angående hemsidan var IFK missnöjda med att det stått negativt om dem efter Lag-
SM, Markus har en annan filosofi för hur notiser bör skrivas och tas emot/tolkas, men försöker skriva
schysst men rättvist, och numera läser ju Michael innan det publiceras.

§ 14. Nästa möte samt avslut. Torsdag 22 oktober 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 22/10
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
24/9 §5a Kolla Idrottslyftsbidrag av SmIF för föreningsutvecklartjänst Michael 22/10
24/9 §5a Utvärdering föreningsutveckling Michael 22/10
24/9 §7b Kan SFIFs ungdomsråd hålla i något vid Höstmötet för ungd. Markus 22/10
24/9 §13a Sammanställa och skicka ut ordf-brev till klubbarna Michael 22/10
24/9 §13c Kolla med Gunilla Löthagen om Höstmötet Ingela 22/10

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Protokollförare Justeras


