
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 16 februari 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall, Ari Turunen, Maria
Jonasson, kansliansv. Markus Andersson, UC-samordn. Ingela Nilsson (§ 5, 7-16).

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.22. 
Dagordning godkändes efter tillägg av § 7c och 15d.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Protokoll skrivs under vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan (bilaga) gicks igenom och reviderades. 
Bl.a. ströks Michaels två punkter (är avklarade) med följande rapport:
* Föreningssmart. Ljungby har tackat nej, Växjö är med, från Sisu och Eksjö väntas svara inom kort.
* Produktion av funktionärsutbildning. Michael har hittat personer som vill hjälpa till. Lasse Elfgaard 
och Michael ska inom kort dra upp riktlinjer för hur de går vidare och kommer att planera filmning vid 
olika tränings och tävlingssammanhang under våren.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) SKOP-svarsformulär: Förutsättningar och villkor för ideella föreningar 2016
Kom med posten till kansliet i januari, Markus fyllt i svar och retunerat.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Förbundsårsmöte SFIF i Helsingborg 25-26 mars
Michael och AnnLis har tidigare anmält intresse att åka som Smålands-ombud, Markus har sagt 
kanske och uppdaterar sig nu till ja.

b) Distriktsidrottsmöte SmålandsIdrotten i Kalmar 1 april
Patrik har tidigare anmält intresse (via mail) att åka på det. Markus anmäler nu också intresse.

§ 5. UC Småland / Blekinge – Ingela Nilsson

a) Rapporter
Ingela har pratat med Michael här om dagen, han var förkyld och sitter nu på tåg med dålig täckning,
därav ej närvarande på mötet. Allmänt verkar utbildningarna gå bra nu 2017. En Löpledarutbildning 
är genomförd med 17 st deltagare, vi håller på med två 7-10 år i Villstad & Värnamo som också har 
många deltagare. En till Löpledarutbildning kommer köras i Växjö 1-2 april. Löpläger planeras i maj. 
En 10-12 år planeras i Eksjö i april, redan 7 st som anmält intresse innan inbjudan kommit ut. Vi har 
instruktörer så vi klarar oss, men inga större marginaler, skulle vara bra med fler. SFIF kör inte 
dessa utbildar-utbildningar så ofta. Ingela rapporterar också att hon nu fått tag på Blekinges 
representant i UC:t, Henrik Hultman, han är dock inte med i Blekinge FIF längre, men fortsätter 
kanske ändå som deras representant. Henrik & Ingela planerar att träffas någon gång framöver och 
planera UC:ts framtid. Avslutningsvis meddelade Ingela att hon närvarande på en informationsträff i 
Växjö 24 januari angående Föreningssmart, arrangerat av SFIF & SISU och detta kommer ersätta 
Organisationsledarutbildningen framöver.

b) UC avtal
Patrik har skrivit ut avtalet, undertecknat och skickat vidare till Blekinge för påskrift, sen till SFIF. 
Ingela ska även göra en verksamhetsplan 2017 för UC:t och Markus en budget, som också skickas 
in till SFIF. Allt ska vara inskickat senast 15 mars.

§ 6. Tävlingskommittén – Carl-Gustaf Nilsson (ej närvarande)

a) Inne-DM
Bra, lyckat arrangemang. Lite funktionärsbrist dock i några grenar som vi fick lösa under helgen, bra 
om sådant är klart i förväg. Prisutdelningarna gick okej men kunde flutit bättre om de aktiva i större 
grad kommit till prispallen direkt efter avslutad gren, i flera klasser hade de dock nya grenar kort efter
så det var svårt. Summerat dock ett väldigt värdefullt arrangemang som vi ska värna om. Bra för de 
aktiva med ett större tävlingstillfälle centralt i Småland i denna fina arena, bra för klubbar & SmFIF 
med detta sam-arrangemang över klubbgränserna och även bra för SmFIF med en god 
inkomstkälla. Ett extra tack till IFK Växjö som stöttar och servar arrangemanget på ett utmärkt sätt 
med arena & utrustning i god ordning, kiosk, mat, eltid m.m. Ett liknande SmFIF-samarrangemang 
på en annan ort hade nog inte flutit lika bra.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen och Maria Jonasson
* Läger en/två dagar i sommar? Kommittén tittar i kalendern och funderar på datum & ort.

a) Inför GM i Växjö
Inbjudan är ute. Kommittén har haft telefonmöte. Distriktsledare på plats kommer vara Ari, Maria, 
Emma och Wilma. Patrik tar med tröjor & flaggor till Växjö.

b) Distriktslag vid Stafett-SM
Inbjudan/uppmaning från arrangören MAI att distrikt ställer upp med lag utöver de normala 
klubblagen. Ari tycker det känns svårt utan mer personlig kännedom om de aktiva. Kommittén har 
möte 18 mars då tar de upp frågan, kanske Hedvig & Frida är intresserade av att ta ut distriktslag.

c) SmålandsIdrotten arrangerar en Barn- och ungdomskonferens 25 mars i Värnamo
AnnLis tipsar.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Som vanligt mycket att göra under första kvartalet, men Markus ligger okej till. 
Verksamhetsberättelsen blir klar inom någon vecka.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Vi tittade lite i planen och stämde av aktuella saker.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
* Nu har faktiskt två anmält intresse att hjälpa till med årsbästastatistikförandet! Plus Göran Graberg 
som utöver topplistor & rekord för veteraner har sagt sig kunna utöka sin insats till även 
årsbästalistor för veteraner. De två nya är Marcus Östklint och Birgitta Eriksson, båda Jönköping. Då
Anders Grönvall också bor där planerar de att träffas och gå igenom arbetet framöver. Känns 
lovande, men inte helt klart, så det får stå kvar på hemsidan att vi söker statistikförare. Är mycket 
resultat så om någon intresserad dyker upp skadar det inte. 
* Smålands-Bästa 2016 är också utgiven nyligen, utdelning vid IDM-helgen som vanligt plus några 
postutskick.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Ronny nämnde de tre senaste veterantävlingarna, DM i Växjö, SM i Borås och SM femkamp i 
Nyköping. Flera Smålandsrekord har satts, även något svenskt rekord. Bra deltagande i Växjö trots 
krock med Borås. Framöver har vi IVNM i Huddinge 10-12 mars och Ölandsmästerskap i terräng 2 
april. Kommittén är oförändrad 2017, dvs alla kan tänka sig att fortsätta, bra.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
2016 slutade alltså +23 tusen och budgeten 2017 ligger på +/-0. Hitintills i år har IDM-helgen fallit ut i
linje med budget (+55 tusen), medan Smålands-Bästa har sålt lite sämre (-2 tusen mot budget, går 
att sälja enstaka exemplar vid DM-tävlingar tipsar AnnLis) och Service-avgifterna beräknas ge +2 
tusen mot budget. Totalt alltså fortfarande +/-0. Dock verkar vårens utbildningar gå bra, vilket kan ge
ganska många tusenlappar plus mot budget, även om Markus inte har någon siffra på det än.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Finns att göra, bl.a. styrkort för alla roller i SmFIF.

§ 14. Föreningarnas punkt
Två motioner till årsmötet har inkommit från föreningarna. Ut mot föreningarna så skriver Markus 
som vanligt ihop ett förslag på punkter i form av ett aktuellt-från-SmFIF-mail, detta får styrelsen bidra
med synpunkter på på samma sätt som mötesprotokollet innan det mailas ut respektive läggs upp 
på hemsidan.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 15. Övriga frågor

a) Årsmötet
* AnnLis har kollat om Bodil Fager-Bergquist kan ställa upp som mötesordförande, svar ja. Markus 
fick hennes nya mailadress och skickar ut material.
* Parentation? Ingen avliden vi kommer på nu.
* Valen, Markus har informerat valberedningen om läget, sisådär med respons. I styrelsen har Calle 
meddelat att han ej ställer upp för omval. Det gör däremot Patrik, AnnLis och Maria.
* Priserna känns under kontroll.

b) SmFIF:s stadgar, uppdatering
Dessa har knappt uppdaterats under 2000-talet, Markus gick igenom de gamla i somras, stämde av 
mot SFIFs aktuella normalstadgar för SDF och upprättade ett uppdateringsförslag som mailades till 
styrelsen. För några veckor mailades det igen. Nu beslutade vi att säga ja till detta, dvs det blir ett 
styrelseförslag till årsmötet.

c) Motion till SmFIFs årsmöte från IFK Växjö
Motionen går ut på att nominering av Smålands-ombud till SFIFs förbundsårsmöte ska ske till SmFIF
senast två månader innan vårat årsmöte och därefter utser SmFIFs styrelse – snarare än årsmötet –
vilka som ska vara ombud. Ambitionen är att alla platser ska fyllas. Bakgrunden är att vårat årsmöte 
ligger ganska nära inpå Förbundsårsmötet, SFIFs anmälningstid har i regel gått ut och vissa år kan 
det bli svårare att få tag på boende. För tänkbara ombud kan det också vara lättare att bestämma 
sig i mer god tid innan. Vi beslutade att stödja motionen. Stadgarna behöver ändras om årsmötet 
bifaller, Markus gör ett uppdateringsförslag på även detta.

d) Motion till SmFIFs årsmöte från Folke Lindskog och Ronny Krönvall
Handlar om att de maxtider tävlingskommittén infört för IDM-helgen ska plockas bort. Vi yrkar på 
avslag med motiveringen att det bör vara upp till tävlingsledningen att sätta maxgränser för att skapa
förutsättningar till att genomföra arrangemanget på ett bra sätt. Hänsyn bör tas till tidsprogrammet, 
andra deltagare (många varvningar upplevs besvärande) och funktionärer (får stanna kvar länge). 
När det gäller "idrott för alla" innebär inte enbart att tävla själv som aktiv, föreningslivet erbjuder även
aktiviteter som att vara tränare, ledare, funktionär, hjälpa till med administration, m.m. och om man 
själv är aktiv kan man träna/motionera, och om man även tävlar finns friheten att välja de grenar som
man har förutsättningar att vara med på, ex kortare distanser. Styrelsen anser även att maxtiderna 
är väldigt väl tilltagna.

§ 16. Nästa möte samt avslut
* Fredag 10 mars på Royal Corner i Växjö, start kl. 18.00 med middag, därefter styrelsemöte.
* Mötet avslutades kl. 20.50.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
14/10 §2 Möte Nordic Sport Patrik, Ari, Markus, Ingela
12/1 §9 Besöka föreningar Styrelsen 2017
12/1 §9 Endagarsläger Ungdomskommittén
12/1 §9 Höstmötet, Tränarforum-datum, SFIF-fadder o prel program Markus
12/1 §9 Finnkampen, stötta SFIF att få publik Styrelse/kansli 28/2
12/1 §13 Upprätta styrkort för alla SmFIFs roller Alla med ansvar för något 2017

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


