
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 27 november 2018 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Maria Jonasson, Ari Turunen, AnnLis
Hellsten (t.o.m. §7), UC-samordnare Ingela Nilsson (från §5) och kansliansvarig
Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet kl. 19.17. Dagordningen godkändes efter tillägg av §15e.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks 
igenom och reviderades, de flesta punkter får ligga kvar. Angående fortbildning för styrelsen har 
Patrik varit i kontakt med Stefan Fredriksson som undrade vilken typ av utbildning/föreläsning vi är 
intresserade av. Vi bestämde inget tydligt sådant utan det kan både vara strategiskt styrelsearbete 
mer utbildningsinriktat, där vi själva får jobba mer aktivt, och/eller lättare allmänna 
inspirationsföreläsningar. Patrik bollar vidare och alla kan hålla ögonen öppna, SmålandsIdrotten 
bjuder ju in till diverse föreläsningar och utbilningar hela tiden.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Förbundsfrågor

a) Ordförandekonferensen
Patrik närvarade på den 17-18 november på SFIFs kansli i Stockholm och lämnade nu en utförlig 
rapport. Förbundsordförande Björn o Nilsson öppnade konferensen med att tala om de övergripande
prioriteringar förbundet har: Stärkt finansiering, Digitalisering, Mångfald o inkludering, Organisation 
samt Ny verksamhetsinriktning 2020-26. Internationella evenemang som kommer att sökas är IVEM 
2020 i Borås, UEM 2022 i Umeå och EM 2024 i Göteborg. 
Sen gick man vidare till de fem fokusområden SFIF jobbat efter de senaste åren och som alla har 
temat ”fler och bättre”, olika personer föredrog. Föreningar: Fortsatt implementering och justering av 
Föreningssmart. Resultatet av förstudien kring Friidrottscentrum (FC), FC är ett sätt att stärka 
föreningarna och läggs nu in i organisationsutredningen. Ledare: Ang. UC-avtalen inget nytt 2019 
enligt Stefan Olsson. Friidrottare: Projekt för att stärka friidrotten i skolan skall implementeras i 
verksamheten. Projekt för att förebygga skador bland unga (friskfriidrott.se). Prestationscentrum 
Mångkamp beslut dec 18. Utvärdering PC. Plan för arbete med psykisk ohälsa. Plan för utb till 
elitaktiva kring vistelserapportering. Arrangemang: - Anläggningar: Seminarium i anslutning till 
finnkampen 2019. 
Sen ett andra arbetspass med Organisationsutredningen (presentation & diskussion, dock inget nytt 
jämfört med Höstmötet) och Värdegrundsarbete (först genomgång av projektarbetet sen 
grupparbeten med redovisning). Ungdomsrådet och YALA presenterades, 7 personer ingår i UR inkl.
Michael Pettersson som kommer från Småland. Deras Instagramkonto nämndes. I YALA ingår tre 
Smålandsaktiva. Därefter Digitalisering, som har fyra områden: ny hemsida till vår/sommar 2019, ett 
resultat och statistiksystem (tester 2019, lansering 2020), informationsnav och nytt/ändrat 
sanktionssystem (nu FRIDA) till september 2019. 
Ordf.konferensen närmade sig sitt slut och man gick igenom förtjänstutmärkelser för ledare samt 
arrangemang och evenemang 2019 (bl.a. nämndes den dåliga tv-produktionen i Doha 2018 med 
nästan bara fokus på loppen som ett sämre exempel). Finnkampen lyftes fram extra som en viktig 
aktivitet och varumärke, inte bara inom friidrotten utan bland svenskar och media generellt.

b) SDF-bidragsansökan 2019 till SmålandsIdrotten
Ska vara inskickad senast 7 januari och innehålla vad vi planerar att jobba med 2019 inom 
SmålandsIdrottens prioriterade utvecklingsområden, samt en redovisning vad vi gjort under 2018 
kopplat till vad vi skrev i ansökan inför 2018. Markus skriver ihop något vi kan utgå ifrån.

c) Smålands ombud till SFIFs förbundsårsmöte 23-24 mars i Karlstad
Dessa utser vår styrelse, intresseanmälningar ska vara inkomna till oss senast 2 månader innan. 
Markus informerar våra föreningar om detta i samband med kallelse till vårat årsmöte.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson (Jacob Brideau ej närvarande)

a) Rapporter
* Utbildningar höst. 12-14år i Växjö avslutades nyligen och hade färre deltagare än övriga 
utbildningar i höst som legat kring 10st/kurs. Kalmar som haft en 10-12 år nu i höst skulle vilja ha en 
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12-14 år nästa år. Ingela överväger det när hon planerar.
* UC-FIG-lägret. 88 anmälda minus 9 sjuka/återbud. Lägret fungerade bra! Även om arenan var 
extra fylld av att IF Udd hade ett läger samtidigt och sista delen på 12-14års-utbildningen, samt att 
vissa föreningar inte närvarade med aktiva. Som vanligt en utmaning att få ut informationen och få till
en bred uppslutning.
* Utbildningar 2019. Vår planering är ännu mycket preliminär. Ingela åker på ett UC-samordnar-möte
på SFIFs kansli nu ons-tors med information och diskussioner, bl.a. om det nya upplägget med en 
dag extra plus en webbdel i utbildningarna verkligen ska starta redan 1/1 -19 och UC-avtalets krav 
på att inte bara bjuda in utan även genomföra utbildningar, m.m. Mer klarhet därefter.

b) Projekt Friidrottsutvecklare
Inget napp bland de två tänkbara kandidater vi haft, ingen inkommen intresseanmälan heller med 
anledning av mailutskick och hemsidenotis. Vi funderar på att lägga upp en annons på friidrott.se, 
sprida via vårat Instagramkonto, m.m. Det verkar inte vara någon friidrottare som pluggar något 
idrottsprogram på Linnéuniversitetet nu. Däremot har vi fått flera förfrågningar om vi fått in några 
intresseanmälningar, så intresse för processen finns bland föreningarna.

c) Funktionärsutbildning
Att arrangera sådana ligger sen några år tillbaka inte längre i vårat/UC:s uppdrag, men behov finns 
ju ändå, och man får gärna arrangera i samarbete med SFIF. Funktionärsutbildningar ligger inte 
inom Ingelas tjänst utan Michael Ostrelius ansvarade (ideellt) för dessa tidigare och nu har det då 
gått över till Jacob, som dock haft för mycket annat. Patrik har därmed blivit inblandad och engarerat
sig lite. Blir nog en funktionärsutbildning i april med Martin Joabsson som utbildare.

d) UC-avtal till SFIF
En utbildningsplan 2019 inklusive budget ska skickas in till SFIF senast 31 dec, ett underskrivet UC-
avtal senast 15 jan och ekonomiskt resultat 2018 senast 15 mars. Ingela åker som sagt på ett UC-
samordnar-möte nu tors-fre hos SFIF med information och diskussioner, mer klarhet om 2019 då.

§ 6. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Sen höstmötet har ca: 10 långlopp och arenatävlingar tillkommit i 2019 års tävlingsprogram. Ungefär
lika många oklara återstår. För mästerskap har det blivit klart att Oskarshamns SK arrangerar 
Terräng-DM 27 april, Lag-UDM kommer bara ha två gemensamma matcher (ingen final) då 
höstmötet lutade åt det och inga synpunkter inkommit därefter eller någon villig finalarrangör anmält 
sig. IGM har också bytt helg. DM-tävlingar 2019 som är fortsatt oklara är Stora DM-helgen, Högby 
kommer arrangera VDM men datum ej klart, Marathon läggs antingen in i Växjö eller Öland (ej fått 
besked av Växjö LK ännu), 10.000m går i aug/sep antingen inlagt i Jkpgs kretsmästerskap eller så 
arrangerar Oskarshamns SK. Återstår gör även Lag-DM som IK Sisu ev. är intresserade av att köra i
aug/sep, dock oklart om deras arena är klar tills dess.

§ 7. Ungdomskommittén – Maria Jonasson, Ari Turunen

a) YALA
Tre Smålandsaktiva är med, bl.a. Eksjös Carl Hedin. Kanske tänkbara personer för kommittén.

b) GM-lägret 27-28 okt i Växjö
79 anmälda minus 4 sjuka. Väldigt uppskattat läger av både aktiva och ledare, inget gnäll. Dock 
blandad uppslutning, vilket vi känner igen från tidigare år, vissa Smålandsföreningar saknas helt, 
andra kommer med ganska många. Även relativt många från Blekinge, 17st totalt. Tänkbara orsaker 
diskuterades, frågan är om det pratas om att åka på tävlingar, läger, etc inom föreningen och att 
göra sådant ”tillsammans”, eller om det är tyst och varje aktiv med sina föräldrar eventuellt åker 
själva. Detta blir ju något för Föreningsutvecklaren att undersöka och diskutera.

§ 8. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Sen höstmötet nio notiser på hemsidan, en del uppdateringar av tävlingsprogrammet 2019 inkl. koll i 
FRIDA och dialog med föreningarna, även en del resultatlistor 2018 inte minst en summering av DM-
castoraman. Fakturor har skickats ut på bl.a. GM-lägret och Höstmötet, en beräkning mot ett 
ekonomiskt slutresultat 2018 har gjorts och en första budget 2019. Några fler starter 2018 har 
räknats, detta fortsätter Markus med framöver och sen många fler saker till Verksamhetsberättelsen,
där ska bidrag skickas till honom helst senast 31/12 annars 15/1. Ett förslag på SDF-bidragsansökan
till SmålandsIdrotten gör Markus också inom kort.

§ 9. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom november och december.
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§ 10. Statistikkommittén – Markus Andersson
Stefan är klar med arenaresultat Jkpg- och Kronobergs län, AnnLis nästan klar med Kalmar län, 
Birgitta nästan med utanför Småland och för landsväg gör Micael klart allt utom de största loppen till 
15 dec. Kanske kan Anders hjälpa till med de loppen, så kan statistiken 2018 vara klar då. Vi har 
eftersökt någon medhjälpare till landsväg, men ingen har hört av sig.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall ej närvarande
-

§ 12. Ekonomin – Markus Andersson
Rapport utskickad, budget 2018 är +/-0 men nu pekar det mot -28 tusen när allt är klart eller har 
prognoser utom arrangörsavgift och UC-FIG-lägret, och båda de bedöms falla ut ungefär enligt 
budget. Största osäkerheten är hur mycket tilläggsbidrag vi får av SFIF. Markus hade många fler 
kommentarer i mailet med nyheter jämfört med förra rapporten som nu ej gicks igenom på mötet. En 
första skiss på budget 2019 har gjorts som pekar mot -14 tusen om vi inte ändrar något.

§ 13. Styrelsens utvecklingsarbete
Patrik har kollat med Stefan Fredriksson angående fortbildning för styrelsen, se mer under §2.

§ 14. Föreningarnas punkt

a) Eksjö Södra IK planerar ett Kastläger i Eksjö 6-8 juni 2019 i samarbete med SmFIF
De är flera i ESIK som jobbar med detta, bl.a. Pierre Thorell som kontaktat SmålandsIdrotten ang. 
bidrag för en dietist, Stefan Fredriksson tyckte då att SDF projektstöd kunde vara en lämplig kategori
och Markus blev då inblandad, han kollar på detta framöver. Annars har Ingela också hört om lägret 
och haft lite kontakt, då det är ett kastläger är SFIFs Anders Axlid inblandad, han undrade om det är 
ett regionläger som UC:t ansvarar för, men vi är inte så djupt inblandade utan låter Eksjö sköta detta.
Ingelas tjänst inkluderar inte sådant här, men att göra en inbjudan och liknande kan hon tänka sig.

§ 15. Övriga frågor

a) Blekinge SDF
Patrik träffade deras ordförande Bosse Nilsson vid Ordförandekonferensen och vi kan nog räkna 
med en förfrågan från dem inom 1-2 månader angående att slå ihop SDFen. Vi avvaktar.

b) Utmärkelser
Togs upp på Ordf.konferensen. Det går att läsa om SmFIFs och SFIFs utmärkelser på smfif.se 
Föreningarna ansöker om alla och vid SFIF-utmärkelser går de genom SmFIF som tillstyrker eller 
avstyrker och skickar vidare, oftast gör Markus detta själv som kanslist, ibland tar styrelsen beslut.

c) Stavpool
Idén presenterades vid Höstmötet och togs emot med intresse. Ronny / Wärnamo SK var 
initiativtagare och IK Sisu är också intresserade. Det som nu behövs för att komma vidare är att 
någon stavkunnig person skriver ihop ett förslag på avtal/regler som SmFIF rekomenderar ska gälla 
när föreningar, aktiva och ledare hyr eller köper stavar av varandra. Även vilka kriterier som ska 
sparas i den databas som redovisas på smfif.se Markus kan sen tänka sig att uppdatera databasen. 
Markus kan även kolla med andra SDF om något liknande samarbete finns för tips på avtal/regler.

d) Lördagsträningarna
Grenspecifika hjälptränare är på gång, Fredrik Ahlström jobbar nu med detta och presenterar snart 
datum, grenar och hjälptränare.

e) Inför årsmötet
Valberedningen behöver snart komma igång och fråga styrelse och revisorer vars valda period löper 
ut om de kan tänka sig att fortsätta. Markus brukar tipsa och ha kontakt med valberedningen och gör
så även i år.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Tisdag 15 januari kl. 10-16 på IFK Växjös kansli. Samling 9.45, styrelsemöte fram till lunch ca: kl. 12 
och på eftermiddagen verksamhetsplanering inkl. budget 2019. Mötet avslutades kl. 20.56.
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för rollen Ordförande, inkl. ”ansvarig Patrik -

utgivare” och ”personalansvarig”
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för rollen Utbildningsansvarig Jacob / Michael -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för Föreningsutvecklingsansvarig ? -
16/1 §13 Arbetsbeskrivning för UC Småland (vi utgår fr. SFIFs uppdrag)Ingela -
26/6 §13a Ta kontakt med personer som vi sparar personuppgifter på Markus -
7/8 §5a Kolla med Michael O ang filmning till grenfunktionärsutbildn. Jacob 11/9
27/11 §14a Kastläger Eksjö, kolla SDF-projektstöd för dietist Markus 31/12
27/11 §15c Finns det (stav)pooler i andra SDF? Markus 31/12
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