
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Torsdag 21 september 2017 kl. 19.15 via telefon / Globafy.
Närvarande: Styrelsen: Patrik Eklund, Ari Turunen och Maria Jonasson. 
Personal: UC-samordnare Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordförande Patrik öppnade mötet kl. 19.19. 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) hade Tranås AIF svarat att de
var intresserade. De hade ett styrelsemöte för en månad sedan, som dock ingen av oss närvarande 
vid, Markus frågar dem när de har nästa möte framöver. Upprätta styrkort ligger kvar.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Föreningssmart - inspirationsdag lördag 28 oktober i Malmö
Smålandsföreningar aktiva inom detta plus SmFIFs ordförande eller annan styrelseledamot är 
inbjudna. Patrik har inte bestämt ännu om han åker på detta. Det är samma helg som GM-lägret. 
Aktiva Smålandsföreningar är 3-4st tror vi, IFK Växjö, eventuellt Ljungby FIK och någon mer.

b) SmålandsIdrottens SDF-konferens fre-lör 17-18 nov i Växjö
Har nämts kort i deras information, men ingen riktig inbjudan med mer information har kommit ännu. 
Vi brukar närvara och även få möjlighet att ha ett eget styrelsemöte vid denna helg. Nu går dock 
SFIFs Ordförandekonferens samma helg (lör-sön) i Stockholm, som Patrik eventuellt åker på. Ingela 
kan ej, Ari och Maria funderar, Markus kan.

c) Brittatorps TK:s 50 års-jubileum lördag 18 nov
Arne Lundblad och Christer Svensson har uppgett att de är intresserade, de skulle återkomma 
närmare inpå. Annars alltså samma helg som SDF-konf. ovan, så troligen ingen från styrelsen.

§ 4. Förbundsfrågor
-

§ 5. UC Småland / Blekinge – Ingela Nilsson (Michael Ostrelius ej närvarande)

a) Rapporter
* Inbjudningar för alla höstens utbildningar är nu i princip klara och kommer upp på hemsidan och 
mailas ut inom kort. 7-10 år blir fyra onsdagskvällar i Växjö, IFK Växjö har själva några så kursen 
kommer bli av, förhoppningsvis tillkommer några utifrån.

b) Inkludering och mångfaldsprojekt i Småland för friidrott
Ingela & Patrik är involverade i detta, tillsammans med SmålandsIdrotten. Nästa möte är en 
videokonferens 4 okt, därefter kör det igång ut mot föreningarna. Ingela kör även ett projekt i Växjö 
på temat inkludering och mångfald där nyanlända, funktionsnedsatta och liknande träffas i 
stadsdelen Araby och kombinerar friidrottsträning med kulturutbyte, lära känna och förstå varandra. 
Hon har fått 50 tusen av SISU för inköp av diverse utrustning till detta projekt.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Föreningarna söker nu under september sanktion i FRIDA för arrangemang 2018. Markus tittar på 
detta och uppdaterar programmet 2018 på hemsidan då och då.
* Tävlingskommittémöte planeras preliminärt till fredag 6 oktober i Växjö, med fokus på DM 2018 
men även Lag-UDM, DM-regler för icke svenska medborgare, och andra tävlingsregler.
* DM-tävlingar som gått sen förra mötet: Lag-DM i Högby, medaljer var inte på plats, hade dock 
beställts och skickats med posten men inte hämtats ut innför tävlingsdagen. Få lag, endast två 
manliga. Vid Långa Terräng-DM startade prisutdelningen innan det klockslag speakern uppgett, 
många pristagare var då inte på plats. Annars drygt hälften av starterna och alla fyra lag Högby IF, 
inte så stort intresse från övriga föreningar. Halvmaran i Hultsfred gick bra. Vid VDM i Alvesta var 
Patrik starter, kördes ihop med Mini-LM 9-11 år för Kronoberg, anmärkningsvärd könsfördelning, 
nästan bara män i VDM (en kvinna) och inte en enda pojke i Mini-LM (?!). Hur övriga DM-arr på 
sistone har gått har vi inte riktigt koll på, dvs Lag-UDM-finalen och VDM i Bottnaryd & Jönköping.
* Framöver bjuder Högby IF in till VDM dag 5 söndagen 8 okt, därmed har samtliga VDM-grenar 
erbjudits även 2017 - bra - även om denna dag troligen inte lockar så många starter utifrån.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen, Maria Jonasson

a) GM 9-10 september i Uddevalla
En gemensam buss lyckades vi anordna i år med start från Färjestaden och som plockade upp 
många aktiva genom södra & västra Småland. Arrangören IK Orient har haft GM flera gånger 
tidigare och körde på rutin, men med få funktionärer. Arenan är anpassad för fotboll med 
avspärrningar. Poängställningen distrikten i mellan redovisades knapphändigt under helgen och 
även efteråt fanns bara poängen från dag 1 på hemsidan. Småland lär dock ha slutat 3a efter 
Göteborg och Skåne. Ca: 40st aktiva övernattade. Få killar, hur blir det i framtiden? Ett flertal av våra
arenaföreningar i distriktet hade få eller inga aktiva i årets GM.

b) Läger 28-29 oktober
Inbjudan blev nyligen klar, Markus mailar ut och lägger upp på hemsidan. Ari har fått ta på sig att 
vara lägergeneral. Hedvig har tenta denna helg, även Malin Citess faller ifrån. Ledare/instruktörer 
som ställer upp är Fanny Roos, Matilda Elfgaard, Yongan Wu, även Simon Assarsson och Ellen 
Olsson tillkommer. På lördagskvällen blir det en föreläsning om kost av SISUs Leif Andersson.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Har varit mer att göra nu efter senaste mötet, jämfört med juni-aug då det varit mindre. Både med 
hemsidan/notiser, ekonomin med utskick av fakturor och bokföring, tävlingsprogrammet både 2017 
och nu även 2018 som växer fram bl.a. från föreningarnas ansökningar i FRIDA. Framöver fortsätter 
detta plus mer inför Höstmötet.

§ 9. Verksamhetsplan 2017
Finns på hemsidan under Organisation. Patrik läste upp saker under sep-okt. Bl.a. står det 
uppdatering av förteckningen på alla som gått tränarutbildningar, Ingela menar att hon gjort detta 
och mailat Markus+Michael, men de säger sig inte ha fått. Förteckningen på hemsidan är nu inte 
uppdaterad på något år. Vi gör ett nytt försök här.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Birgitta Eriksson har gjort färdigt årsbästa-statistiken inomhus 2017 och Anders Grönvall har lagt upp
detta på nätet. Bra. Birgitta fortsätter med arena utomhus utanför Småland. Michael Lindqvist jobbar 
på med landsväg både inom och utanför Småland. Återstår för någon/några andra att göra är arena 
inom Småland och här finns AnnLis samt eventuellt har Anders någon mer tänkbar. Summerat går 
det framåt, men lite långsamt och vi ligger efter normal tidsplan. I bästa fall har vi en klar Smålands-
Bästa till inomhus-DM i feb men det kan bli fördröjt också.

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

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad 15+21 sep. Vi har nu fått SDF-bidraget från SFIF på 34 tusen i linje med budget 
och även UC-bidragets grundnivå på 42 tusen men där tillkommer extra pengar i slutet av året då vi 
genomför fler kurser än grundnivån, totalt bör vi få 69 tusen (budget 68) förutsatt att planerade 
kurser genomförs. Från SmålandsIdrotten har vi precis fått rapport om vårens utbildningar, budget 
+35 tusen, tidigare prognos +40 tusen och utfall nu +44 tusen. Lag-UDM går nu också att summera 
och där fördelas alla anmälningsavifter ut som arrangörsbidrag medan strykningsavgifter stannar 
hos SmFIF. Budget +4 tusen, utfall +6 tusen. För Götalands 13-14år är budget -5 tusen och enligt 
prognos nu ser vi ut att pricka det. Summerat ligger vi nu +20 tusen mot budget.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete

a) Spelregler för styrelsen
Vi har inga fler förslag på uppdateringar av detta dokument nu. Angående styrkort har Patrik 
uppdaterat för Ordförande och mailat ut, även gjort ett förslag för Valberedningen som det är bra om 
vi kan ha klart till Höstmötet. Kontaktpersoner från Växjö & Lekeryd är klara nu och finns på 
hemsidan under Organisation, en tredje person från Kalmar SK återstår. Kanske bra om 
beskrivningstexten om vilka som väljs enligt ett rullande schema omformuleras för att göra det mer 
lättförståeligt för en icke insatt person. För övriga kommittéer får vi jobba vidare på att ta 
fram/uppdatera styrkort/arbetsbeskrivningar.

§ 14. Föreningarnas punkt
I aktuellt-mailet tar Markus med höstens utbildningar och läger.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 15. Övriga frågor
* Vaccinera klubben mot doping. Enligt färsk statistik är det endast fyra friidrottsanslutna klubbar i 
Småland som har en aktiv vaccination, Skillingaryds FK samt Friskis & Svettis i Jkpg, Älmhult och 
Kalmar. I Blekinge Friskis & Svettis i Karlskrona. Vi vill att det ska bli fler.
* HLR-utbildningar (hjärta-lung-räddning) borde också fler gå. Patrik (och Ingela) kollar vilka 
utbildningar som finns, hur & när.
* Fler deltagare på DM önskas, något att ta upp på Höstmötet.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Telefonmöte torsdag 19 oktober kl. 19:15. Mötet avslutades kl. 20.55.

_______________________________ _______________________________
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
21/9 §15 HLR-utbildningar, kolla vilka som finns Patrik, Ingela nästa möte

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


