
Minnesanteckningar SmFIFs extra styrelsemöte 23-24 april 2016 i Markaryd
- Vision, verksamhetsidé, arbetsbeskrivningar, styrkort, m.m.

Dessa diskussioner fördes efter ordinarie styrelsemöte på lördagskvällen plus under söndag förmiddag innan
Terräng-DM. Som bakgrund har vi i alla fall tre tidigare material där vi redan kommit fram till en del, vilket 
bör tas tillvara och utvecklas vidare snarare än att glömmas bort och börja på från början.

1. Träffen med Stefan Fredriksson hösten 2014 där vi gjorde en SWOT-analys på SmFIF inkl. viktning av 
olika områden och åtgärder, även ett visionsarbete 2018 och började på en verksamhetsidé för SmFIF.
http://www.smfif.se/Styrelse/2014/140927_traningslager-for-styrelsen_vaxjo.pdf

2. Styrelsemöte 12 jan om vår Verksamhetsplan 2016
http://www.smfif.se/Styrelse/2016/160112_verksamhetsplaneringmote_vaxjo.pdf

3. Michaels förslag på vision, verksamhetsidé och förutsättningar för detta, baserat på Stefan F-träffen, som 
mailades ut inför detta möte.
http://www.smfif.se/Styrelse/2016/160421_forslag-vision-verksamhetside.pdf

Ganska stor andel av diskussionerna denna helg handlade om att på olika sätt bli tydligare med vårat 
uppdrag, för oss själva, för nytillkomna i SmFIF (i styrelse, kommittéer, etc) som snabbintroduktion, och utåt 
mot föreningar, föreningsledare och aktiva, som presentation vad SmFIF är och vad vi gör.

Det vi ska göra är arbetsbeskrivningar för de roller och ansvarsområden inom SmFIF som ännu inte är 
dokumenterade, upprätta styrkort (en kalender) för dessa, jobba fram en färdig vision och verksamhetsidé. 
De arbetsbeskrivningar som är klara är kansli- och UC-tjänsten samt kommittéerna ungdom, veteran och 
statistik. Kvar att göra är för styrelsen, både som helhet och enskilda rollerna ordf, vice ordf, sekreterare och 
kassör, kommittéerna utbildning och tävling, samt för valberedningen. Mallar finns att utgå ifrån för styrelse, 
och andra standardroller som vi får anpassa/göra aktuella för SmFIF, likaså äldre arbetsbeskrivningar för 
kommittéerna tävling och utbildning som behöver uppdateras. Vi får titta på dessa, fundera själva, ev. skriva 
ihop något och maila övriga i styrelsen, vi kör ett telefonmöte 2 juni, men för djupare diskussioner behövs ett 
fysiskt möte senare i år. Vi låter det ta året att bli klara med dessa områden.

Verksamhetsidé. Som bakgrund och guidning för vad som bör stå i arbetsbeskrivningarna pratade vi också 
om varför SmFIF finns över huvudtaget, vilket är vårat uppdrag och vem/vilka är våra uppdragsgivare. Detta 
är ”verksamhetsidén”. Några svar vi nu och tidigare kommit fram till är att Smålands friidrottsföreningar är 
våra huvudsakliga uppdragsgivare, men även enskilda ledare & aktiva, samt SFIF. Vårat uppdrag är bl.a. att 
samordna friidrottsverksamheten i distriktet, t.ex. sammanställa ett gemensamt tävlingsprogram inkl. att 
hantera sanktioner och DM-tävlingarna, arrangera gemensamma utbildningar och läger, sammanställa 
gemensam statistik, samordna Smålands deltagande vid Götalandsmästerskapen, m.m. SmFIF bör både 
vara en källa till information & kunskap för föreningarna, ledare och aktiva, samt en mellanhand för 
utbyte av kunskaper, erfarenheter och åsikter mellan föreningar, tränare, ledare och upp/ner till/från SFIF. 

Vi pratade om att det är viktigt att SmFIF finns, syns och märks ute i verkligheten. Kan ske på olika sätt. 
Tidigare när Ingela hade större tjänst gjorde hon många föreningsbesök och då mest fokus på träning. Nu 
under de senaste åren har Ari varit ute inom Projektet och jobbat med klubbar, främst fokus på föreningens 
organisation/styrelsearbete. Nu saknar vi dock en anställd med uppdrag att ”vara ute” i verksamheten. Andra
sätt är att ledamöter i SmFIFs styrelse, även kommittéer och anställda, kan ”representera SmFIF” när vi är 
ute på tävlingar och t.ex. fråga föreningsledare hur deras verksamhet fungerar, svagheter/behov, och då 
passa på att presentera/beskriva SmFIFs verksamhet och hur vi ev. kan hjälpa. Ett sätt för styrelsen att 
”komma ut” vore att ha fysiska styrelsemöten spridda i distriktet. Något annat vi pratat om vore att utöka 
styrelsen till fler ledamöter och att varje ledamot är fadder för några föreningar i dess hemtrakter som de ska 
hålla mer kontakt med.

Övriga punkter
* Ingela ser gärna att vi har separata UC-möten igen där UC-verksamheten kan diskuteras djupare.
* SmFIF bör sträva efter att vara ett föredöme för klubbarna, på alla sätt förstås men här tänkte vi främst 
organisationsmässigt med arbetssätt, roller, tydlighet.
* Attraktivt Höstmöte. Bra möjlighet till informationsutbyte mellan SmFIF & IF, samt mellan föreningarna.
* Bra om hela och/eller utvalda delar av vår verksamhet, kortfattat ”vad SmFIF gör”, kan presenteras på 
t.ex. ett A5-papper som vi kan dela ut till ledare/aktiva vid tävlingar & möten.
* Vi behöver ett väl fungerande samarbete med SmålandsIdrotten & SISU.
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