
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 17 augusti 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Michael Ostrelius, Ari Turunen, Maria Jonasson, AnnLis
Hellsten (t.o.m. §7), UC-samordnare Ingela Nilsson, kansliansv. Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.18. Dagordning godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på protokollen vid nästa fysiska möte. Markus läste upp uppdragslistan 
från förra mötet. Angående att besöka föreningar (deras styrelsemöte) har ingen förening svarat på 
vårat utskick och anmält intresse (eller var det kanske en? Markus är osäker och kollar upp). 
Angående Höstmötet har Markus bokat hotellet och det är klart att Ulrika/SFIF och 
Stefan/SmålandsIdrotten kommer och håller i varsin punkt. Upprätta styrkort ligger kvar på 
uppdragslistan, Michael erbjuder sig att bidra med allmänna tips på hur man gör ett styrkort, när det 
är klart läggs alla upp på hemsidan under Organisation. Mixade lag i Lag-UDM tar tävlingskommittén
upp på ett möte i början på oktober. Patriks förslag på Spelregler för styrelsen godkändes nu.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Mail från friidrottsförälder om hög ljudnivå på startpistolen som kan skrämma barn och riskera 
hörselskador. Vi diskuterade ämnet, och kom till slutsatsen att vi går ut med en rekomendation till 
föreningarna att använda 6mm-skott (snarare än 9mm) vid starter för yngre deltagare, startern kan 
även gå några meter bort. Vi nämner detta på Höstmötet.

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland / Blekinge – Michael Ostrelius och Ingela Nilsson

a) Rapporter
* Datum för höstens utbildningar är nu klara och upplagda på UC-hemsidan (Markus lägger nu även 
upp på SmFIF.se). 7-10år blir fyra vardagskvällar i oktober ihop med IFK Växjö. 10-12år och 12-14år
går också i Växjö i nov/dec. SFIF kommer även arrangera 14-17år i Växjö nu i höst.
* SFIF omorganiserar, Anders Rydén har tagit över ansvaret för utbildningar. Vi missade att (kunde 
inte) närvara på ett UC-möte med dem i juni.
* Läger i höst enligt plan, GM 28-29 okt och UC-FIG 24-26 nov.
* Michael meddelar att han lämnar vår styrelse och som utbildningsansvarig efter nästa årsmöte. 
Han är mer intresserad av att ”utveckla” än att ”förvalta”, och kommer bl.a. jobba vidare med 
Föreningssmart inom SFIF. Denna post blir en utmaning för vår valberedning att tillsätta, och än så 
länge har vi bara uppgift på vilka tre föreningar (IFK Växjö, Kalmar SK och Lekeryd-Svarttorp SK) 
som ska ställa upp med en person, inte vilka personer det blir. Markus har stött på flera gånger och 
gör igen, bra om det kan vara klart till Höstmötet. Även Valberedningen skulle behöva ha ett styrkort,
SmålandsIdrotten har förslag på innehåll.

b) Inkludering och mångfaldsprojekt i Småland för friidrott
Det har inte hänt något sen förra mötet. SmålandsIdrotten har bl.a. haft semester. Ingela driver även 
ett projekt inom detta i Växjö, vilket går trögt när många inte är insatta i vad ämnet handlar om.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Sen förra mötet har fyra DM-tävlingar avgjorts, 5000m & Marathon i Högby/Löttorp, 10.000m i 
Eksjö och några VDM-grenar i Nässjö. AnnLis närvarande på de tre förstnämnda. Angående Eksjö 
har deras Jan Rudolfsson varit aktiv och haft kontakt med både AnnLis & Markus, han planerar att 
ESIK arrangerar en DM-tävling varje år framöver, positivt.
* Under september är det som vanligt sanktionsansökningsperiod för föreningarna inför kommande 
år. Markus går tydligt ut med att vi även vill att föreningarna söker DM.
* Kommittémöte planeras i Växjö i början på oktober för att planera DM 2018 och övriga frågor.

§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen
* GM 9-10 september i Uddevalla. Färre anmälda aktiva än tidigare, t.ex. endast 4st personer i P14 
från hela Småland. Det blir en buss från Färjestaden, med avgång preliminärt kl. 05.00.
* Läger 28-29 oktober. Michael Pettersson och Hedvig Nykvist höll i det i fjol, Michael har nu 
meddelat att han lämnar kommittén så Ari & Hedvig får nog hålla i lägret i år. Hedvig har börjat kolla 
vilka ledare som kan ställa upp, fler ledare än ifjol vore lämpligt så det inte blir jättestora grupper per 
ledare. Att få ditt någon gästföreläsare vore bra, Ari är tacksam för tips på namn. Någon kastare? 

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Finns ett flertal på nationell elitnivå som håller till i Växjö. Föreläsning om kost, Matsmart, eller 
doping? SISU kanske kan ordna någon person och bidra med finansiering. Vi har även projektmedel
över. Lägret kommer marknadsföras vid GM. Tröjor är på tryckning nu.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Sen förra mötet i juni har några semesterveckor avklarats och det har även varit ganska lugnt innan 
och efter. På hemsidan har ett tiotal notiser skrivits, tävlingsprogrammet uppdateras med 
inbjudningar och resultatlistor, några vandringspris har uppdaterats och lite annat smått. På 
kanslidelen har Markus planerat inför Höstmötet och ordnat inbjudan/program, några fakturor på 
DM-medaljer har skickats ut, lite bokföring, alltid är det en del mail. Sammanställningen över antal 
män & kvinnor i våra föreningars styrelser har Markus också jobbat med, presenteras på Höstmötet.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Finns på hemsidan under Organisation. Patrik läste upp saker under aug-sep.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Lite blandad utveckling inom kommitténs arbete. Positivt är att Birgitta Eriksson nu nästan är färdig 
med årsbästa-statistiken inomhus 2017, och att Anders Grönvall haft kontakt med ytterligare en 
person som eventuellt är intresserad av att hjälpa till. Negativt att Victoria Håårdh lämnat återbud för 
tillfället, men kanske kan återkomma i framtiden. Uppdelningen av utomhusstatistiken mellan de 
olika statistikförarna är inte klar, AnnLis är också med här. Det känns fortsatt oklart med full 
bemanning för vår årsbästa-statistik, så på hemsidan kvarstår det under Aktuellt att vi söker 
statistikförare. Vi ser fram emot när SFIFs nationella statistiksystem är på plats om några år, men 
måste jobba på tills dess.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
-

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad 4 aug. Inte så mycket nytt under sommaren. Vi saknar ännu besked både från 
SFIF angående SDF-bidrag och UC-bidrag, samt från SmålandsIdrotten om vårens utbildningar, 
detta brukar vara klart så här dags på året. Av det som är klart ligger vi dock +11 tusen mot budget. 
Vi har 46 tusen i kvarstående projektmedel som gärna får läggas på något bra resten av året, istället 
för återbetalning till SFIF, t.ex. föreläsare vid något av våra läger eller Höstmötet, eller kanske inom 
Inkluderings- och Mångfaldsprojektet som vi är med på tillsammans med SmålandsIdrotten.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Spelregler för styrelsen
Patriks förslag godkändes nu. Kan uppdateras i framtiden.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
* Sport Competence. Patrik har haft kontakt med Ralf Lilja, som accepterar att vi sagt upp 
prenumerationen även om han vill att vi fortsätter... Kanske att SmFIF inte har någon licens men att 
någon/några av våra föreningar tecknar själva, men SC får marknadsföra sin tjänst själva. Vår 
inställning är att SC är en bra tjänst för föreningar som jobbar aktivt med föreningsutveckling, men 
det är det knappt någon som gör, därav ändå låg efterfrågan.
* Fortfarande Idrottslyftsbidrag vid läger undrar Ari, svar ja, finns att läsa om på friidrott.se
* Vid DM-helgen i Habo fanns det aktiva som deltog i fler än ”max 3 grenar/dag”, som vi har som 
regel att man inte ska. Dock är regeln till för de aktivas egen skull, dess förening (anmälningsavifter) 
samt arrangören och tidsprogrammet/krockar. Om nu dessa parter tycker det är ok i vissa fall och 
ändå anmäler/tar emot anmälan så säger inte SmFIF stopp.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Telefonmöte torsdag 21 september kl. 19:15. Mötet avslutades kl. 20.37.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
12/1 §9 Besöka föreningar (Tranås AIF-styrelsemöte) Styrelsen 2017
12/1 §13 Upprätta styrkort för alla SmFIFs roller Alla med ansvar för något sep

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


