
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 20 okt 2017 start med middag kl. 18.00 på Royal Corner, Växjö.
Närvarande: Patrik Eklund, Maria Jonasson, AnnLis Hellsten, hedersledamot Tommy
Ursby, UC-samordnare Ingela Nilsson och kansliansvarig Markus Andersson.

Ingen dagordning idag. Patrik öppnade mötet kl. 19.30 och förklarade att tanken med
dagens fysiska möte utan de vanliga punkterna (som avklarades på telefonmöte igår) är att
ha mer tid för diskussioner i olika djupare frågor. Patrik gick också igenom vad vi tagit upp
på gårdagens möte.

Mer breddidrott
Markus skrev ett ganska långt mail i ämnet inför dagens möte, som lite kortare handlar om idrottens 
målsättning att gå från att vara en triangel till att utanför triangeln även fylla upp en rektangel med 
bredd/motionsidrott. Nu är idrotten på många sätt upplagd för att ”sortera fram elit”, och sorterar då samtidigt 
bort de flesta andra som inte har förutsättningar eller ambitionsnivå att nå elitnivå. Många av dessa skulle 
kunna stanna kvar inom idrotten om vi hade mer verksamhet som faktiskt riktade sig mot breddidrottare. 
Förutom att ”prata” om saken vill Markus även att vi ser över regler och strukturer, så att de stöttar  
breddidrott. Exempelvis tävlingsreglerna som nu säger att alla får 3 försök i längd, tresteg och kast samt ett 
försökslopp vid sprint, medan de 8 bästa får ytterligare 3 försök och springa final. I möjligaste mån vore det 
bra om alla får friidrotta lika mycket, i alla fall i yngre ålder, 6 hopp/kast eller kanske 4 för alla vid många 
deltagare, och antingen bara ett lopp (placeringar på tider) eller A-B-C-finaler för alla. Bra om man kunde få 
till någon nationell standard, kanske skriva en motion till SFIF att justera regelboken. Markus har även 
funderat på om vi inte alls bör sortera resultatlistor för yngre barn, och vid vilka åldrar det egentligen är 
lagom / lämpligt att ha årsbästalistor, DM, GM och SM. Nya tävlingsformer / arrangemang riktade mot 
breddidrott vore också något att utveckla, t.ex. lagtävlingar, fler klubbtävlingar på hemmaplan likt Castorama.

Det vi tog beslut om: var en rekomendation till arrangörer inom Småland att barn upp t.o.m. 11 år bör få 
lika många försök vid hopp/kast och springa lika många lopp. SFIFs regelbok gäller ändå bara 12 år och 
uppåt. Vi beslutade även att föra Småländsk årsbästa-statistik från 13 års ålder, jämfört med från 10 år idag.

Annars blandade diskussioner. Exempelvis att friidrott är en tävlingsidrott och därmed inte självklart att det är
intressant att behålla de som inte vill tävla/satsa, dvs ”motionärer”, inom verksamheten. Även att krav på att 
alla ska få lika många försök, även i högre åldrar, kan göra arrangemangen mer resurskrävande att 
genomföra. Vi noterade att SFIF nyligen tagit fram ett material som ger tips på hur föreningar kan ta emot 
15-17 åriga nybörjare som  efter en introduktionsfas slussa in i föreningens vanliga träningsgrupper. Ingela 
har också exempel på detta inom sina träningsgrupper i Växjö. Även om man här rekryterar bredd kan nog 
målsättningen på sikt ofta vara oförändrad, dvs att träna med syfte att öka prestationsförmågan på tävling, 
och gärna fortsätta detta mot elitnivå. En annan idé för ökad breddverksamhet är ”öppet hus” arrangemang, 
där man skjuter iväg ett startfält lite då och då, aktiva får hoppa valfritt antal längdhopp, osv, dvs många 
friidrottsstarter av prova-på-karaktär, inga vanliga sorterade resultatlistor eller prisutdelningar.

Vi gick igenom schemat för morgondagens Höstmöte.

Ungdomskommittén. Vore bra att komplettera med någon kille. Vore även bra om någon yngre skulle 
kunna ta över ledarskapet i kommittén efter Ari & Maria.

Integrationsprojekt i Växjö som Ingela driver. Här får både nyanlända och svenskar prova på friidrott. Har 
likheter med de friidrottsskolor vi har för barn, fast här mycket utbyte av språk och kultur. Olika 
förutsättningar, alla har inte alltid optimala kläder, skor och annan utrustning. Vissa kommer och går vid olika
tider pga att de ska hjälpa till i hushållet. Ingela har fått 50 tusen i projektmedel för t.ex. inköp av utrustning. 
Generellt är projektet lärorikt och givande men också jobbigt/krävande berättar Ingela.

Tävlingsregler för ej svenska medborgare. Frågan vad som ska gälla vid Smålands DM kommer tas upp 
på Höstmötet och ett tävlingskommittémöte, vi pratade lite om det nu också. Att fastställa att ”DM” i 
regelboken handlar om DM & JDM – där RF:s officiella DM-tecken utdelas – men inte UDM och VDM (där 
SmFIFs egna medaljer utdelas) vore ett smidigt sätt att få liberalare regler vid UDM och VDM som då 
klassas som ”vanliga tävlingar” där regelboken har lägre krav, men att vi ändå följer regelboken. Vi lutade åt 
detta men får se vad Höstmötet säger och tävlingskommittén kommer fram till.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


