
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 29 mars 2016 kl. 19.15 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Michael Ostrelius, AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall, Ari
Turunen och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.19. 
Dagordning godkändes efter tillägg av § 3a, 5c och 15f.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Inga fler synpunkter på protokollet från 26 feb, Markus & Patrik skriver på vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte lördag 23 april i Kalmar
Markus skannar in inbjudan och mailar ut till alla SmFIF:are, utifall att någon skulle vilja gå.

§ 4. Svenska Friidrottsförbundet

a) Rapport från årsmötet
Michael som var en av våra fem ombud på plats mailade ut en rapport till styrelsen efter mötet. 
Patrik läste nu upp denna igen. Därtill nämndes nu på mötet bl.a. att SFIF har en väl fungerande 
anläggningskommitté som vi i Småland kan hänvisa till.

b) Sport Competence (nytt utbildningssystem)
Detta är en webbsida där olika idrottsliga experter och kända namn, exempelvis Emma Green, Malin
Everlöf, Mattias Sunneborn, håller föreläsningar live med möjlighet för deltagarna att återkoppla med
frågor. Sidan är byggd av ett Jönköpingsföretag och Svenska FIF är inkopplat och stödjer sidan.

c) Uppdatering av IdrottOnline
RF som driver IdrottOnline kommer genomföra en större uppgradering av systemen framöver, vilket 
dels innebär att användare av IdrottOnline-hemsidor med egna domännamn behöver se till att de har
rätt domäninställningar för att besökare ska komma fram till deras hemsida även efter 19 april. Dels 
att IdrottOnline-hemsidor kommer vara otillgängliga 7-8 juni medan uppgraderingen pågår. Markus 
kommer skriva en notis om detta för att informera Smålands friidrottsföreningar.

d) Besök av SFIFs ungdomsråd
Ungdomsrådet kommer gärna ut i landet och inspirerar ungdomar att engagera sig i 
föreningsstyrelser och liknande. Erica i ungdomsrådet har varit i kontakt med Michael O om detta. Vi 
funderar på att lägga in en programpunkt i UC-FIG-lägret 25-27 nov där Erica eller annan 
representant från ungdomsrådet får hålla en inspirationsföreläsning / dialog / frågor.

§ 5. UC Småland - Michael Ostrelius

a) Rapporter
* 10-12 års-kursen i Jönköping genomförs trots få deltagare.
* 10-12 års-kursen i Karlskrona får tyvärr ställas in pga endast fyra anmälda.
* Löptränarutbildningen blir av.

b) Förslag på arbetssätt i UC Småland / Blekinge
Önskeläget vore att vi har en kontaktperson i utbildningsfrågor i alla föreningar och upprättar ett 
register med kontaktuppgifter till alla tränare och funktionärer (på lite högre uppdrag) ute i klubbarna.
Detta uppdateras årligen och dialog med kontaktpersonerna genomförs kring varje årsskifte med 
vilka som gått utbildningar under året som gått och hur utbildningsbehovet ser ut för kommande år. 
Detta behövs som underlag för den verksamhetsplan UC:t upprättar och skickar in till SFIF.

c) Mini-läger
Planer på sådana nämndes på vårat verksamhetsplaneringsmöte 12 januari. Tanken är 2-3st på 
olika ställen i Småland/Blekinge med åldersgruppen 10-12år, en dag, och några olika grenar. Var 
och när? Efter sommaren. Några platser som diskuterades var Skruv, Västervik/Höglandet och 
Villstad/Värnamo/Alvesta. Dessa läger vore en bra samarbetsform för klubbarna i närområdet. Ingela
och Michael jobbar vidare med planerandet, styrelsen får bidra med synpunkter.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson (ej närvarande)
* AnnLis levererade medaljerna till Växjömångkampen (IUDM 12-14år) nyligen och såg till att 
programmet för klubbtillhörighet ändrades, hon övervakade första prisutdelningen sedan tog IFK-
tjejer över. AnnLis delade även ut medaljer för IDM-IJDM och IUDM 15-17 som varit inlagt i SM-
mångkampen några veckor tidigare, detta till de klubbar som var närvarande, en medalj har skickats.
AnnLis mottog även Skillingaryds vandringspris som överlämnas till Eksjö vid terrängen i Markaryd.
* Ingela har SMS:at Michael och funderat på skolprojekt, kanske att vi skulle ha Skol-DM i friidrott? 
Kanske inte så tävlingsinriktat med fokus på resultat och vinnare, utan på annat. Har funnits fler 
skoltävlingar i friidrott förr, men minskat. Får i sådana fall bli till 2017.

§ 7. Ungdomskommittén – Patrik Eklund

a) Rapport GM
IK Ymer Borås tog på sig arrangemanget sent och genomförde det på ett mycket bra sätt. De har 
sen skickat ut en utvärderingsenkät till sina funktionärer. Småland ställde upp med ett 80-tal aktiva, 
plus ledare, i nivå med fjolåret då vi haft mästerskapet på hemmaplan i Växjö, dvs bra. Vi sov 
gemensamt i fyra skolsalar, detta bidrog till större sammanhållning än tidigare då vissa ordnat eget 
boende. Vi åt i samma byggnad och hade nära till arenan. Flest flickor, på pojksidan hade vi ungefär 
50% täckning, dvs 4st/gren av de 8st som vi har som tak. Patrik och Michael P var på plats som 
distriktsledare och hade hjälp av fyra tjejer som ungdomsledare, vilket fungerade bra. Om det var 
något i arrangemanget som kunde varit bättre så kunde poängställningen ha uppdateras lite oftare. 
Nu efteråt behöver vi fylla på med Smålandströjor i XS, AnnLis tar kontakt med Mikael Johansson 
som tidigare ordnat bra priset åt oss hos Döderhults Profilprodukter.

b) Överlämning till Maria och Ari
Patrik lämnar kommittén och har skickat flera dokument till Ari, ungefär kommitténs 
arbetsbeskrivning och lite runt om kring. Ari säger att det därmed blir lätt att ta över, bra att 
dokumentation finns, men det är mycket att göra. Han tar kontakt med Maria och Michael P för att ha
ett möte framöver, telefon eller fysiskt. Patrik mailar ut till föreningarna och stödledarna med info, 
kanske att någon ansluter sig till kommittén.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Kalendern har det främst jobbats med de senaste veckorna och även kommande två veckorna. 
Utspritt på flera veckor dock inte så mycket jobb, så Markus har hunnit vara mer ledig.

§ 9. Anläggningskommittén - Kjell Ahnstedt (ej närvarande)
Efter årsmötet mailade Markus Kjell igen och fick då svar, fast beskedet att han kliver av kommittén. 
Efter ett tag utan händelser har Markus nu nyligen bollat frågan till Tommy, som nu är ensam kvar i 
kommittén. Dels vad som kan skrivas i en notis om anläggningskommitténs verksamhet riktat mot 
Smålands föreningar, dels ev. tips på fler lämpliga personer att ingå i kommittén.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget direkt nytt, men kan nämnas att IFK Sävsjö precis beställt 20st äldre Smålands-Bästa, så 
arkivet töms sakta. Årgångarna 1991 & 1993 är nu slut så där ska Markus skanna in originalen och 
lägga upp på hemsidans arkiv, så alla år finns antingen i en tryckt kopia och/eller på hemsidan.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
* Elisabeth Johansson, IFK Växjö, har anslutit sig till kommittén.
* Aktuella veterantävlingar är IVEM som idag drar igång i Italien och framöver Terräng-DM 24 april.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad för några dagar sedan där de saker som är klara såhär i början på året summerat 
fallit ut några tusenlappar bättre än budget. Budgeten 2016 ligger på +1 tusen. Idag fick vi dock veta 
att 10-12år i Karlskrona blivit inställd och 10-12år i Jkpg genomförs fast med få deltagare, vilket gör 
att vi tappar 7,5 tusen i UC-bidrag och summerat får lite svårare att uppnå +50 tusen på helåret för 
utbildningarna. Samtidigt har vi 75 tusen i projektpengar där 49 tusen är budgeterat att de ska 
användas, används mindre kommer det påverka 2016 års ekonomiska resultat i positiv riktning.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Vad göra under året
* Styrkort, dvs en beskrivning av vad alla olika roller i SmFIF innebär för ansvar och uppgifter, vad 
och när saker ska göras. Ordförande, styrelseledamot, valberedningen, m.f. Michael skickar ut 
förslag/mallar. Ska vara klart 30 juni.
* Våra stadgar finns i ett originalexemplar hos Markus senast uppdaterade år 2000. Markus skannar 
in dessa och mailar ut, går igenom våra årsmötesprotokoll sen dess i jakt på beslutade ändringar, 
samt stämmer av mot dagens normalstadgar enligt SFIF för att till vårat nästa årsmöte kunna 
presentera ett förslag på hur de ska uppdateras för att vara aktuella. Ska sen finnas på hemsidan.
* Vad har SmFIF för vision och verksamhetsidé? Också något för styrelsen att ta fram.
* Rutiner inför våra styrelsemöten. Patrik skickar ut påminnelse/kallelse 2 veckor innan. Eventuella 
punkter till dagordningen från någon ska mailas till styrelsen senast 1 vecka innan mötet, inkl. 
bakgrund/info, så man hinner läsa på. Enklare saker av mindre betydelse kan tillkomma senare.

§ 14. Föreningarnas punkt

a) Vaccinera klubben mot doping
SFIF har faktiskt gjort mycket antidopingarbete, men här har landets friidrottsklubbar varit svaga. I 
Småland är det endast IFK Växjö och tre Friskis & Svettis-klubbar som fullföljt vaccinationen och 
blivit registrerade, fler har dock jobbat med det, men kanske inte fullföljt då inkl. registrering. Vi får 
stöta på våra klubbar och följa upp. Markus skriver en notis.

b) Påminnelse att registrera friidrottsskolor
Registreringen sker på friidrott.se och i samband med det kan man köpa material. Markus tipsar våra
föreningar om detta och mailar ut en länk.

§ 15. Övriga frågor

a) SmålandsIdrottens årsmöte 
Patrik och Michael närvarar. Vad förväntas de göra? Mycket information kommer presenteras, vi 
förväntar oss att de lyssnar, ev. antecknar och mailar ut en rapport till oss/styrelsen efteråt.

b) Nomineringar till RF:s förtjänsttecken senast 1 oktober
Tipsa föreningarna om detta är lämpligt att ta med i Ordförandebrevet.

c) Projekt ”Idrott-Mångfald-Ledarskap”
Drivs av RF och föreningar kan hoppa på detta. AnnLis tittar närmar på detta och mailar ut något.

d) Jämställdheten i Svensk Idrott 2016?
Aktuell statistik finns på rf.se

e) Svensk Idrott: Snack måste bli verkstad
Även vi får tänka på detta, inte bara kläcka idéer och förslag, utan göra verklighet av det också. T.ex.
har vi saker kvar att göra från Stefan Fredriksson-träffen hösten 2014. Även Höstmötet 2009, m.m.

f) Info och en fråga från Eksjö Södra IK
De har omorganiserat och varje sektion har nu en egen verksamhetsplan och budget. En fråga: 
Skydd för längdhoppsgropar? Ronny meddelar att WSK har bra sådana och han tar kontakt med 
ESIK:s Sören Larsson.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Stora Hotellet i Markaryd lördagen 23 april, start kl. 17.30 med middag. Markus bokar och kollar med
Calle, Maria och Ingela om de också kan vara med, samtliga närvarande på dagens möte kan. 
Michael kör en organisationsledarutbildning i Blekinge under dagen, men hinner nog komma till 
Markaryd till 17.30. Mötet avslutades kl. 21.24

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
24/2 §13d Fånga upp idéer / beslut vid Stefan F-träffen hösten 2014 Michael/styrelsen 2016
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 15/4
26/2 §8 Bläddra igenom Kalendern och meddela Markus ändringar Styrelsen 9/4
29/3 §4c Skriva notis om RF:s uppgradering av IdrottOnline Markus 15/4
29/3 §7a Kolla med Mikael Johansson om tröjbeställning till GM ute AnnLis juli
29/3 §7b Maila ut till föreningar o GM-stödledare om U-kom/GM Patrik 15/4
29/3 §10 Skanna in Smålands-Bästa 1991 & 1993 till hemsidans arkiv Markus 15/4
29/3 §13a Upprätta styrkort för alla SmFIFs olika roller, ansvar, vad, när Styrelsen 30/6
29/3 §13a Skanna in våra stadgar och kolla ändringar sen år 2000 Markus 15/4
29/3 §13a Förslag på stadgeändringar i linje med SFIFs normalstadgar Markus 31/12
29/3 §13a Ta fram en vision och verksamhetsidé för SmFIF Styrelsen 30/6
29/3 §14a Stöta på och följa upp Smålands-IF vaccinerade mot doping Markus 15/4 + 31/12
29/3 §14b Tipsa klubbarna om att registrera sina friidrottsskolor Markus 15/4
29/3 §15a Maila en rapport från SmålandsIdrottens årsmöte Patrik & Michael 15/4
29/3 §15c Titta närmare på Idrott-Mångfald-Ledarskap och maila oss AnnLis 15/4
29/3 §15f Maila ESIK:s Sören Larsson om längdhoppgropsskydd Ronny 15/4

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


