
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Fredag 23 feb 2018 på Stadshotellet i Växjö. Start med mat kl. 18.
Närvarande: Patrik Eklund, Ari Turunen, AnnLis Hellsten, Maria Jonasson, Ronny
Krönvall, hedersledamot Tommy Ursby och kansliansvarig 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 skrev på protokoll från 16 jan. Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. 
Innehållet till en förbandsväska är redan inköpt, och nu kommer vi köpa själva väskan också då 
Folksam inte sponsrar. Ett möte med SmålandsIdrotten är bokat 8 mars i Växjö där Patrik och Ingela
kommer närvara, ämnen att ta upp är förutom projektmedel för operativ verksamhet även fortsättning
det på inkluderings- och mångfaldsprojektet vi deltagit i ifjol, samt Samsyn Småland där olika idrotter
samarbetar så att aktiva kan delta i flera, eventuellt ansluter vi/friidrotten oss. Valberedningens 
styrkort är klart och ligger på hemsidan. Övriga punkter ligger kvar på uppdragslistan.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
* Enkät från SmålandsIdrotten om SDF:s och IF:s verksamhet, Markus svarar.
* Friidrottens ledarveteraner vill ha bidrag av oss. Svar: nej.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Motioner till SFIFs förbundsårsmöte
Förbundsstyrelsens yttranden har inte publicerats ännu. Patrik läste ändå upp viktigare delar av de 
16 motionerna och vi tog ställning enligt följande: 1. Datasystem från sanktion till resultatlista – vi är 
positiva till att det behövs. 2. Reklam på tävlingsdräkter – pass. 3. Diskvalifikation, förtydliga 
regelboken – Bifall, om nu regelboken verkligen är otydlig, vi är osäkra. 4. Revision även av 
verksamheten – Ja, fast vi undrar först vilken tjänst SFIF köper in nu. 5. Universiaden – avslag. 6. 
Åldersgräns förbundsstarter – höjning är lämplig. 7. Terräng-SM – SFIFs TAK får avgöra. 8. 
Mångkamps-SM ihop med Friidrotts-SM – bifall. 9. SFIF jobba för att handboken följs / 13år o yngre 
ska få lika många försök – bifall. 10. Regionmästerskap/serier ska synas mer på friidrott.se – pass. 
11. Utbytesstudenter i Sverige och svenska aktiva utomlands ska ha samma regler för att få 
representera en förening vid tävlingar – pass. 12. Två gula kort = diskvalifikation för hela tävlingen, 
ska ej gälla 14år o yngre – bifall. 13. Höjt arvode för förbundsordföranden – avslag. 14. SM-poäng 
även inomhus – bifall. 15. Lag-SM 3000m hinder (standardgren) snarare än 2000m hinder – bifall. 
16. Ungdomsfinnkampen 3 aktiva / gren istället för 2 – bifall.

b) SFIFs Förbundsårsmöte 24-25 mars i Eskilstuna
Småland har 9 platser men endast fått in två intresseanmälningar att representera oss, Michael 
Ostrelius och Fredrik Ahlström. Dessa utses, och skulle någon mer uppge intresse på årsmötet 
imorgon går det att komplettera.

c) SmålandsIdrottens årsmöte måndag 9 april i Växjö
Vi har två röster och anmält intresse har Patrik, Markus och Christer Svensson gjort. Vi utsåg Patrik 
och Markus till ordinarie ombud, och om det går bra att anmälan en tredje övrig även Christer.

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

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Lägesrapport utskickad inför mötet med några enstaka nyheter i tävlingsprogrammet samt fortsatt 
oklart med Lag-UDM-kval 1 södra, Lag-UDM-finalen, stafett-DM och datum för 10.000m. Kanske att 
södras Kval-1 kan gå i Skruv söndag 20 maj med funktionärshjälp utifrån.

§ 7. Ungdomskommittén – Ari Turunen och Maria Jonasson
Tyvärr få anmälda till IGM i Varberg 10-11 mars, anmälningstiden gick ut för en vecka seden. Endast
39-40st aktiva (69 ifjol), särskilt tunt på pojksidan. Distriktsledare blir Maria, Frida och Hedvig. 
Kommittén funderar på att åka ut i distriktet, träffa föreningar och propagera för mer tävlingsaktivitet, 
det sägs att det finns fler barn/ungdomar som tränar friidrott men inte vill tävla.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Lite mer aktivitet på hemsidan nu igen efter den årligt återkommande lugna perioden kring årsskiftet.
Verksamhetsberättelsen tidigt klar och utdelad till många vid IDM-helgen, postutskick till övriga 
föreningar o enskilda knappt 2v innan årsmötet. Nu och framöver: genomföra Årsmöte, mer aktivitet 
på hemsidan och inom ekonomin, även redigera Smålands-Bästa och Kalendern.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom jan-feb-mars.

§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Årsbästa-statistiken utomhus 2017 ännu inte riktigt klar, men nu jobbas det på det sista. En tryckt 
Smålands-Bästa planeras nu att ges ut till Terräng-DM. Att sammanställa statistiken 2018 blir 
enklare när alla statistikförare redan är på plats när året börjar.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veterancupen får kanske tillskott av 100m och/eller 200m, veterankommittémöte imorgon som tar 
beslut. Ingen förändring annars i kommittén utan samma sju ledamöter som tidigare.

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 +/-0 men vi ligger redan lite bättre än så då höstens utbildningar 
gick +42 tusen (budget +35) och vi fick 32 tusen i UC-tilläggsbidrag för 2017 av SFIF i januari mot 
väntade 16 tusen. Därtill fyra saker 2018 som ungefär ser ut att matcha budgeten: IDM-helgen +56 
(budget +57), Årsberättelsen -8 (-8), Service-avgifter +118 (+119) och Årsmötet -12 (-11). En 
avstämning vilka som betalat för att lördagsträna jämfört med vilka som är där är ännu inte gjord.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Ett antal styrkort / arbetsbeskrivningar återstår att göra klart enligt uppdragslistan. Nya styrelsen får 
jobba vidare med detta efter årsmötet.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Årsmötet
Inga motioner eller styrelseförslag. Parentation för Nils-Erik Athler 1937-2018, Göran Graberg har 
mailat ett minnesord till Markus och en äldre skrivelse ”En Småländsk eldsjäl” om Nils finns i en 
gammal verksamhetsberättelse, detta kan Markus lägga upp på hemsidan efter årsmötet. Blommor 
till Bodil och Tommy som fyllt 70år fixar Patrik/Ari. På konstituerande efter årsmötet behöver vi utse 
en vice ordförande och en ansvarig utgivare. Ari funderar på att byta med Jacob så han väljs på 2år 
och Ari på 1år, han frågar Jacob om framtidsplanerna.

§ 16. Övriga frågor
-

§ 17. Nästa möte samt avslut
Imorgon konstituerande efter årsmötet. Mötet avslutades kl. 21.40.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
19/12 §5 Löparprojektet 2014-2015, fånga upp slutrapport Michael -
16/1 §5 Kolla med SmIdr om projektmedel för operativ verksamhet Patrik, Ingela -
16/1 §6a Första förbandsväska till DM, köpa in Patrik -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Ordförande, inkl. ”ansvarig Patrik -

utgivare” och ”personalansvarig”
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Sekreterare Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Kassör Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Utbildningsansvarig Michael -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Tävlingsansvarig Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Ungdomsansvarig Ari, Maria -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Veteranansvarig Ronny -
16/1 §13 Göra klart styrkort för rollen Föreningsutvecklingsansvarig ? -
16/1 §13 Göra klart styrkort för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)Ingela -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Tävlingskommittén Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Ungdomskommittén Ari, Maria -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Veterankommittén Ronny -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Statistikkommittén Markus -
16/1 §13 Göra klart styrkort för Revisorn (står en del i stadgarna) ? -
16/1 §16a Kolla vad SFIFs och RFs stadgar säger om värderingar/metoo AnnLis -

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


