
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Onsdag 26 juni 2019 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Maria Jonasson, AnnLis Hellsten (till slutet av § 6), Ari
Turunen (från slutet av § 6) samt personal: föreningsutvecklare Ingemar Hedin och
kansliansvarig Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet 19.33 och dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Projekt kasttränare har vi nu beviljats 25 tusen i 
bidrag från SmålandsIdrotten för 2019-2020, Anders Axlid som ansvarar praktiskt för projektet ska 
försöka få mer bidrag från SFIF/Idrottslyftet.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Inbjudan SFIF konferens tävlingsverksamhet barn o ungdomar 31 aug - 1 sep i Karlstad
Ingemar är intresserad och åker på detta. Kanske någon mer. Anmälan senast 14 aug.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Rapport SDF-konferens 24-25 maj i Jönköping i samband med Riksidrottsmötet
AnnLis gick på passet om styrelseutveckling där man bl.a. diskuterade hur det går för oss med 
Strategi 2025, om vi kan våra stadgar och följer dem, att styrelseuppdrag generellt handlar om att 
förvalta och utveckla verksamheten och här behövs regelbunden uppföljning och åtgärder. Kanske 
något för oss i SmFIF att ta upp och diskutera på Höstmötet. Kjell gick på passet om inkludering och 
mångfald och där gäller samma arbete som tidigare, dvs att vi alla jobbar på att vara välkomnande 
mot alla och ge olika individer samma möjligheter. Markus och Ingemar gick på passet om 
ledarutveckling där saker att lägga på minnet bl.a. var att generellt tänka på ledarskapsfrågor 
snarare än att glömma bort dem, uppdragsbeskrivningar är ett bra grundmaterial, sen behövs även 
aktiva insatser för att sprida denna information. Troed Troedssons föreläsning om framtiden som vi 
alla gick på tyckte vi också var intressant. Carl Hedin gick på Unga RIM.

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

a) Rapporter
Patrik och Markus rapporterar att de plus Ingela hade ett UC-möte 11 juni. Saker som då togs upp 
var att vårens utbildningar nu är genomförda, tyvärr med få deltagare, men de som deltagit har varit 
nöjda så utbildningarna har hållit hög kvalité. Höstens utbildningar är så gott som färdigplanerade 
sett till datum och instruktörer, bl.a. har det tillkommit en distriktsdomarutbildning och en 10-12 års-
utbildning i planeringen. I Blekinge är vår UC-kontakt Henrik Hultman och instruktören Martin 
Söderberg aktiva, Henrik har hållit i två funktionärskurser under våren och Martin ansvarar bl.a. för 
10-12 år till hösten. Bra även för UC:s verksamhet/utbildningar att Ingemar är ute i verksamheten 
och pratar/lyssnar/informerar. Nästa UC-möte blir 3 september.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar rapporterade att han precis som tidigare varit ute på flera tävlingar och pratat med ledare. 
Nu har han även intervjuat ett antal aktiva i olika åldrar med bl.a. frågeställningen varför de håller på 
med friidrott, och anmärkningsvärt är att många lyfte fram Lag-UDM som ett viktigt minne i början av 
deras friidrottskarriär. Alltså något för oss att vårda och ev. utveckla/dra lärdomar av. Ingemar 
planerar att ta fram en webenkät till föreningsledare framöver. Planer finns även på att försöka få till 
ett nätverk av ledare inkl. att träffas vid något tillfälle för att prata och utbyta erfarenheter. Kanske i 
samband med vårat Höstmöte. Vi vill även dra ihop aktiva för gemensamma träningar då de äldre 
ungdomarna uppskattar sådant då de ofta kan bli lite ensamma i sin förening när andra jämnåriga 
slutat. Det mångkampsprojekt vi nu kört har av denna anledning varit uppskattat, och nu väntar ett 
liknande kastprojekt. Bra alltså om vi kan få till någon kontinuerlig sådan här verksamhet. För att få 
bidrag av SmålandsIdrotten ligger dock fokus på ledarutveckling snarare än träning för aktiva. Två 
andra saker som nu lyftes fram på mötet var att ett sätt att få in och behålla föräldrar i föreningens 
verksamhet kan vara att erbjuda vuxen/veteranträning, samt att vi generellt kan bli bättre på att 
marknadsföra oss/friidrotten mer, vi har bra saker att lyfta fram.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Tävlingsprogrammet 2020 är nu under framväxt, det centrala programmet med SM och 
internationella tävlingar ska vara klart och föreningarna ska ha sökt sanktion under maj. DM avvaktar
vi lite med och spikar till hösten, liksom ev. arenatävlingar med distriktssanktion. Ett påbörjat 
program finns på hemsidan men man får skriva in ”20” själv i adressfältet.
* Utvärdering av de senaste DM-tävlingarna: Maria närvarade vid Lag-UDM match 1 i Jönköping 25 
maj och det fungerade bra trots större tävlingsformat med många lag. Vid Stora DM-helgen 8-9 juni i 
Kalmar hade vi flera personer på plats. Synd att ett regnoväder sent på lördag eftermiddag slog ut 
eltiden för resten av helgen så det blev en hel del manuella tider. Ingen fungerande skrivare gjorde 
att arrangören skippade avprickningslistor och löpresultat endast redovisades på nätet, inga papper, 
vilket gjorde prisutdelningen lite svårare, men fungerade. Även tävlingen i övrigt fungerade bra trots 
ganska få funktionärer i flera grenar så att varje person fick utföra flera uppdrag.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson och Ari Turunen
* Kommittén hade telefonmöte igår 25 juni och har nästa 9 juli. 
* GM 13-14år 7-8 sep i Kalmar. Någon inbjudan finns fortfarande inte från arrangören Kalmar SK, 
Maria har mailat och ringt, de hade ännu inte klart med boendet. Markus skickar ju ut ett Aktuellt-
mail om några dagar och tar då med lite allmän info inför GM som t.ex. dagsprogram och nämner att
inbjudan kommer inom kort. Börjar bli tight med tid att ta emot, bearbeta inbjudan, sprida till 
föreningarna/ledare/aktiva i god tid, ta emot och hantera anmälningar/logipaket, osv.
* Höstens läger. Var tänkt att Hedvig, Frida och Emma hjälps åt med huvudansvaret, men nu har 
Hedvig lämnat återbud och även Emma är osäker, Frida kan nog däremot ställa upp, liksom 
instruktörerna Rasmus och Matilda Elfgaard om de är hemma. Huvudansvaret vill vi nu dock lägga 
över på Ingemar, vilket han säger ja till.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Rapport utskickad enligt följande inkl. uppdatering t.o.m. idag: Har jobbat på med blandade saker 
sen förra mötet. Var med på SDF-konferensen i Jönköping 24-25 maj, inkl. ett möte om att ev. ta 
hjälp av Idrottsservice Småland AB med bokföring m.m. Fotade en hel del vid DM i Kalmar på 
lördagen 8 juni. UC-möte i Växjö 11 juni. Ett gäng notiser på hemsidan, förutom rapporter från 
tävlingar en notis om att Vaccinera klubben mot doping och en om Inkluderingswebben/Strategi 
2025. Har även jobbat vidare med Sammanslagning Småland-Blekinge. Så gott som klar med 
uppföljning av jämställdheten i föreningsstyrelserna jämfört med 2017. Räknat ifatt poäng för Eric 
Walls vandringspris 2019. Plus lite blandat, mail, ekonomin, tävlingsprogrammet, m.m.

§ 10. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom juni-aug.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Inget särskilt nytt nu. Inomhussäsongen är så gott som klar. Oklart om statistikförarna kommit igång 
med utomhus 2019 och inför 2020 har SFIF bjudit in till en träff/diskussion, annars antar vi bara att 
deras arbete löper på enligt plan.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
Vid Stora VDM 6-7 juli i Högby är Ronny prisutdelare på lördagen och kommittén är tillfrågad om att 
någon även tar söndagen, annars löser nog Högby IF det själva.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport utskickad. Vi ligger fortsatt -68 tusen mot budget +/-0, precis som vid förra rapporten. Inte 
så mycket nytt nu, liten justering för Kalendern bara. Annars kan nämnas att vi fått UC-bidragets 
grundnivå på 43 tusen från SFIF enligt budget och får tilläggsbidrag i slutet av året baserat på hur 
många ”extra” kurser utöver en per kategori vi genomfört. Lag-UDM är budgeterat +5 tusen men 
kommer bli mindre i år då det bara är strykningsavgifter som stannar inom SmFIF och det blir färre 
nu när anmälningarna gått direkt till arrangör av Match 1 kort inpå matchen. Vi har även beviljats 
bidrag 25 tusen för Kastprojekt 2019-2020 som nämndes under §2.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 15. Övriga frågor

a) Eventuell sammanslagning med Blekinge FIF
Arbetet har gått vidare och nu är kontaktuppgifter sammanställda på Blekinges alla föreningar och 
de ledare som engagerat sig i förbundet. Alla har fått frågan via mail om uppgifterna stämmer och de
flesta har svarat. Ledarna har även fått frågan om de har intresse att fortsätta engagera sig med 
något liknande uppdrag i framtiden, och flera har varit det, bl.a. av styrelsearbete. SFIFs stadgar 
reglerar tydligt distriktsfördelningen så antagligen bäst att invänta dem rent formellt, sett mer 
praktiskt skulle vi däremot kunna gå före. Markus frågar dem närmare. Framöver sammanställer 
Markus information om Smålands verksamhet i dagsläget, något liknande förväntas av Blekinges 
Bosse & Lars. Där det skiljer sig tar arbetsgruppen fram ett förslag på upplägg i framtiden, allt mailas
ut till föreningarna under sensommar/höst som information och möjlighet att komma med 
synpunkter, även information och diskussioner vid Höstmötet. Sen tas justerat förslag fram att ta 
beslut om vid våra årsmöten i början på 2020.

b) Höstmöte
Vi beslutade att lägga det lördagen 9 november i Växjö.

c) Datum för Styrelseutveckling (fredag-lördag)
Vi beslutade 11-12 oktober i Växjö, start kl. 18 och avslut kring lunch eller tidig eftermiddag. Ledare 
från Blekinge bjuds också in.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Onsdag 14 augusti kl. 19.30 via telefon. Mötet avslutades.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
15/1 §13c Ta fram en vision 2022 Styrelsen 31/12
15/1 §13c Utveckla Höstmötet Styrelsen -
12/2 §2 Stavpool, fortsatt kontakt m. stavkunniga så vi kommer igång Ronny 23/4
8/3 §7a Ta fram förslag på fler funktionärer till IDM-helgen Tävl.kom, styrelsen sep

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


