
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 26 feb 2016 på Quality Hotel, Växjö. Start kl. 18 med middag.
Närvarande: AnnLis Hellsten, Patrik Eklund, Carl-Gustaf Nilsson, Maria Jonasson,
Ronny Krönvall, hedersledamot Tommy Ursby och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. AnnLis öppnade mötet kl. 18.50. Dagordning godkändes.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
AnnLis och Markus undertecknade senaste protokollet från 12 jan. Uppdragslistan (bilaga) gicks 
igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Herberts begravning torsdag 3 mars i Kaxholmen
Är öppen. Ingen närvarande planerar att åka, men vi skänker 300kr till Rädda Barnen och blommor 
för 500kr, Markus ordnar.

b) Svenskans Förbundsårsmöte 19-20 mars i Sollentuna
Vi har i år nio platser och tre nomineringar har inkommit, på morgondagens årsmöte tillkommer nog 
några, men troligtvis fyller vi inte alla nio platserna.

c) SmålandsIdrottens årsmöte fredag 8 april i Jönköping
Patrik och Michael O. har anmält intresse och utses sannolikt till våra ombud på årsmötet.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Motioner 18 st
AnnLis hade skrivit ut och läste upp vissa delar av var och en, och så gjorde vi följande 
ställningstagande: 1 nej, 2 nej, 3 ja, 4 ja, 5 -, 6 ja, 7 nej, 8 ja, 9 nej, 10 kanske, 11 nej, 12 nej, 13 nej, 
14 nej, 15 nej, 16 ja, 17 nej, 18 nej.

b) Svensk barnidrott
AnnLis tipsar om Mattas Olssons video som finns på RF:s hemsida.

c) Träffpunkt idrott 15-17 mars i Göteborg
AnnLis tipsar om denna träff också, kommer vara massor av föreläsningar.

d) Ny sajt Svenska löpare
Denna startade upp förra veckan. Löparkalendrar går nu att beställa.

e) Sverige på fötter, träningsprogram + manifestation 14 juni kl. 17-18.
Tanken här är att klubbar arrangerar något denna timma för att få ”Sverige på fötter”.

§ 5. UC Småland - Ingela Nilsson, Michael Ostrelius (ingen närvarande)

a) Rapporter
* 7-10 års-kursen i Nybro hade 6st deltagare, alla från IK Hinden. 
* Svårt att locka föräldrar/ledare till tvådagarsutbildningar, en heldag, eller ett flertal vardagskvällar i 
samband med träningen, skulle kanske fungera bättre. 6 x 2 timmar körde Ari i Oskarshamn för 
föräldrar, både teori och praktik, vilket fungerade bra. Dock mer krävande för SmFIF / 
utbildningsarrangören att ha någon att skicka 6 st vardagskvällar till annan ort.
* I vårens utbildningsprogram kan man bl.a. notera att vi kör 2 st 10-12 års-utbildningar (bara en 
ingår i UC-uppdraget) och Michael har även fått beställning på 2 st Organisationsledarutbildningar 
där vi inte behöver arrangera någon. Dessa extra kurser ger extra UC-bidrag.

b) Övrigt
Vem ansvarar för höstens GM-läger, eller att tillsätta denne lägeransvariga? Ari har jobbat med 
lägret de senaste åren, innan dess Växjöungdomar som ofta Ingela rekryterat. Några vi nämnde nu 
var Ari igen, Hampus Widlund, Matilda Elfgaard och Fanny Roos.
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§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson

a) Utomhusprogram
* Oklara DM som nu nyligen blivit lösta: DM, VDM 10.000m 7 maj i Oskarshamn, Stora VDM + 
Mångkamp 12år - senior 9-10 juli i Högby, VDM Kastmångkamp prel 10 sep i Bottnaryd (med VSM).
* Kontrollanter: IUDM mångkamp inkl. medaljutdelning AnnLis på lördagen, någon IFK:are på 
söndagen, IDM vikt Tommy, Terräng-DM AnnLis och Calle, 10.000m Calle, Stafett Patrik, Stora DM-
helgen AnnLis, VDM+mångkamp Ronny, 5000m AnnLis, Lag-DM styrelsen, Hultsfred AnnLis, UDM-
final Patrik, Kastmångkamp Ronny, Lång terräng AnnLis, Marathon Tommy och AnnLis.

b) Behörighet att tävla
Ej Svenska medborgare har begränsad rätt att tävla i friidrott, större begränsning vid SM & DM 
jämfört med vanliga tävlingar, och för aktiva äldre än 17år jämfört med yngre. Står i regelboken men 
lite krångligt, en förenklad/sammanfattning finns på friidrott.se. Markus skriver ihop något för att 
informera våra klubbar/ledare/aktiva. Saken är extra aktuell nu i och med alla flyktingar.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Arbetsbeskrivning
Patrik har tidigare skrivit ihop en arbetsbeskrivning för kommittén som skickades till ut styrelsen nu 
igen här om dagen. Förr i tiden brukade styrelsen gå igenom kommittéernas arbetsbeskrivningar och
nu får vi titta närmare och fundera på denna till nästa möte då den revideras / fastställs.

b) Övrigt
IGM om några veckor i Borås får ungefär lika många anmälda från Småland som ifjol då IGM gick på
hemmaplan i Växjö, dvs bra. 184 st starter (186 ifjol) från 14 st olika klubbar (16 st). Fyra tjejer, 
Hedvig Nykvist, Frida Deltin, Emma Joabsson och Wilma Lundberg, kommer hjälpa till som 
hjälpledare, de (utom Hedvig) Patrik och Michael P hade ett möte i Växjö 13 februari, 
minnesanteckningar finns i hemsidans protokollarkiv.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
* Mycket jobb som vanligt under första kvartalet.
* Styrelsen får bläddra igenom Verksamhetsberättelsen under april och anteckna viktiga / mindre 
viktiga sidor för att eventuellt minska / öka något.
* Kalendern trycks inför Terräng-DM, även där får man gärna bläddra igenom under mars och 
meddela saker som ska ändras / uppdateras / strykas. Tävlingskommittén får fundera på DM-
programmet, klasser, grenar, dagsprogram m.m. för ev ändring. Markus lägger till något om 
tävlingsregler för ej svenska medborgare samt att klubbdräkt ska bäras vid tävlingar, särskilt DM.
* SmFIFs legitimationskort. Beslut togs att slopa dessa då de knappt fyller någon funktion.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)
-

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget nytt, men som tidigare nämnts kör Anders Grönvall ett sista/tionde år med årsbästa-statistiken 
och då blir det svårt för oss att få fram årsbästa-statistik, i alla fall så omfattande som vi haft nu. På 
några års sikt hoppas vi att SFIF kan få fram ett bra statistiksystem som de har tänkt, vilket isåfall 
skulle ordna statistik för både distrikt och klubbar.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
* Monica slutar i kommittén. Ny vore bra med någon kvinna från Kalmar län och/eller IFK Växjö. 
Elisabeth Johansson har tillfrågats men ännu ej gett något besked.
* Veterancupen hade bara ett enda lag 2015, trots över 200 individuella starter. Varje person 
behöver starta i minst tre av årets sju deltävlingar för att få ett individuellt resultat i Cupen, och tre 
aktiva med Cup-resultat behövs för att klubben ska bilda ett lag. Beslut nu taget att varje individ 
endast behöver göra två starter för att få ett resultat, vilket även kommer ge fler lag. Därtill vore det 
lämpligt att göra något mer, informera och/eller locka på något sätt för att öka deltagandet.
* 200m, 800m och 3000m för veteraner inlagda i Stora IDM-helgen var en bra nyhet i år. Dock 
kommer veterankommittén ta upp frågan om att införa en maxtid för att hålla tidsprogrammet och att 
det är en löptävling, inte gång.
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§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
* Budgetförslag 2016 på +1 tusen. Tidigare pekade det mot -31 tusen. Främst mer UC-bidrag har 
förbättrat prognosen, inte ordinarie bidrag som snarare sänks mer än vad SFIF uppgav på 
Höstmötet, men vi beräknas nu få mer extra tilläggsbidrag pga många ”extra” kurser i planen 2016 
utöver vad vi måste arrangera enligt grundläggande UC-uppdrag. IDM-helgen gav också några 
tusen mer än tidigare beräkning pga många starter, och Service-avgifterna kommer också ge lite 
mer. Största saken 2016 blir dock de 75 tusen i överblivna projektmedel som vi fått behålla, och som
kommer användas till mer utveckling (49 tusen), styrelsemöten ute i verkligheten / bland klubbarna 
(10 tusen) och inte användas (16 tusen), det sista för att få upp budgeten från -15 till +1 tusen.
* Sett framåt blir dock 2017 utmanande med ytterligare sänkt SDF-bidrag från SmålandsIdrotten, 
från 155 tusen 2015 via ca: 116 tusen 2016 till ca: 65-70 tusen 2017, detta kompenseras sannolikt 
av utvecklingsstöd som tillkommer, kanske upp till 120 tusen-nivån, men oklart. 
* GM-lägeravgiften kan höjas med 100kr.

§ 13. Övriga frågor

a) Föreningarnas stående punkt
-

b) Dialog med SmålandsIdrotten med utveckling / ekonomiskt stöd 2017
Hur går vi vidare? Vårat AU (arbetsutskott) får jobba med detta, dvs Patrik, Michael och Markus.

c) Årsmötet
Vi samlas kl. 9.00 för att ställa i ordning salen, veterankommittén har möte kl. 10.00, föreningsledare 
ansluter kl. 10.15 då det är kaffe/smörgås, och årsmötet startar kl. 11.00.

§ 14. Nästa möte samt avslut
Nästa är konstituerande imorgon direkt efter årsmötet. Mötet avslutades kl. 21.55
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen hösten 2014 Michael/styrelsen 2015
4/12 §9 Kontakta Kjell och skriva anläggningsnotis Markus 31/12
4/12 §13b Läsa igenom V-ber och anteckna viktiga/mindre viktiga avsnitt Styrelsen april
26/2 §6b Skriva ihop något om tävlingsregler för ej Sv. Medborgare Markus mars
26/2 §7a Läsa U-kom-arbetsbeskrivningen och revidera / fastställa Styrelsen 29/3
26/2 §8 Bläddra igenom Kalendern och meddela Markus ändringar Styrelsen mars
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