
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Onsdag 11 december 2019 via telefon/Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Maria Jonasson, Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten samt
personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin, UC-samordnare Ingela Nilsson och
kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordf. Patrik öppnade mötet 19.35 och dagordningen godkändes med tillägg av §4e.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte. 
På uppdragslistan står nu endast föreningsgemensamma träningar som får ligga kvar.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Förbundsfrågor

a) Organisationsutredningen
Senaste hållpunkten här var Ordförandekonferensen nyligen, Patrik har mailat ut både en första 
rapport och vidarebefordrat mer material från SFIF. Nytt besked är att arbetsgruppen nu föreslår att 
Småland, Blekinge och även Östergötaland ska slås ihop. Vi diskuterade saken och verkar överens 
om att slås ihop med Blekinge känns ganska smidigt både geografiskt och sett till redan befintligt 
utbyte och samarbete, Östergötaland däremot vore mindre naturligt och smidigt. Men sett från deras 
håll, och ur nationell synvinkel, om det anses lämpligast, då får vi ju ställa upp och försöka lösa det 
så bra som möjligt. Patrik rapporterar även att Östergötaland är kluvna i frågan och överväger 
sammanslagning med Närke och Värmland istället. Vi tänker oss nu att bollen ligger hos dem hur vi 
går vidare, men att vi är tillgängliga för möten/diskussioner. Markus och Patrik skriver ihop ett 
meddelande till dem. Angående om tidsplanen skulle bli uppskjuten när beslut ska tas på 
Förbundsårsmötet står vi fast vid att vi vill slås ihop med Blekinge från 2021 och får tilläggsyrka det.

b) Nomineringar till RF-SISU Distriktsstämma 30 mars i Växjö
Samtliga ledamöter vars tidsperioder löper ut kan tänka sig omval, vilket vi stödjer.

c) Kostnader för Smålands ombud vid Förbundsårsmötet
Vi beslutade att SmFIF framöver står för kostnaden (logi) för samtliga Smålands ombud (ca: 9st).

d) Rapport Ordförandekonferensen
Patrik hade redan rapporterat en del, men fyllde nu på. Konferensen hade nu deltagarrekord. Friskis 
& Svettis ordförande var också på plats, för första gången. På lördagen presenterade Stefan Olsson 
att många idrotter tappat verksamhet, mätt i LOK-stöd, och friidrotten mer än andra. Ledare stannar i
genomsnitt endast 2 år. Mer lagtävlingar vore eftersträvansvärt för oss. Organisationsutredningen 
var också en stor punkt på lördagen. Svensk Friidrotts strategi 2021-2025 presenterades och 
kommer att beslutas på ett extra Förbundsårsmöte i oktober 2020. På söndagen inledde 
Ungdomsrådet och presenterade bl.a. YALA-projektet som löper i 2års-cykler och en fortsättning 
planeras. Ulrika Pizzeghello presenterade ämnet Trygg friidrott, vilket var i princip samma dragning 
som hon körde för oss på Höstmötet. Karin Grute Movin tog upp att Förbundsårsmötet framöver 
kommer köras vartannat år och någon kompletterande annan typ av träff i mellanåren. Nu har FM 
handlat mycket om regelfrågor. Söndagen innehöll även en ekonomidel, samt att Mattias Sunneborn
och Jenny Åkerlind presenterade sitt Masterprojekt om veteranfriidrott.

e) SFIF planerar framöver att maila ut fakturor till föreningar via IdrottOnline
Därför uppmanas de se till att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IO. Vi påminner via Aktuellt-mailen.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
UC-styrgruppen har möte nästa tisdag 17 dec i Växjö. Enda utbildningen som återstår av höstens är 
10-12år i Karlskrona som har hela 23 deltagare och kör sin andra del i januari. Resterande 
utbildningar är klara och slutredovisade. Till 2020 ber Ingela om input från oss och föreningarna vilka
utbildningar som efterfrågas och på vilka orter de kan tänkas läggas. En utbildningsplan är under 
framtagning och nu tänker hon sig en 7-10år i Oskarshamn på våren då de efterfrågat en sådan. 
Kanske även i en i Jönköping? Lite oklart med hur många aktiva vi har, liksom ledare, samt om 
ledare kan tänka sig att åka en bit för att gå utbildning. Till hösten planeras en 10-12år i Växjö 
uppdelat på fyra tillfällen, en 12-14år i Karlskrona samt en Löpledare i Växjö. Då kör vi minst en av 
alla typer av utbildningar som vi ska enligt UC-uppdraget. Fler kan tillkomma.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Angående läger 2020 siktar vi på 24-25 okt för GM-lägret och 28-29 nov för UC-FIG-lägret. Ingemar 
meddelar redan nu att han kan tänka sig att ta hand om GM-lägret.
Angående årets UC-FIG-läger gick det bra, Ingela kunde inte närvara under helgen men har gjort 
för- och efterarbete, samt Ingemar med flera skötte helgen. Lite strul med Tipshallsrestaurangen, 
kanske äter vi på annat ställe i framtiden. I år körde vi bara lördag-söndag, vissa aktiva saknade nu 
fredagskvällen och den extra övernattningen.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar har jobbat med båda våra läger, huvudansvarig för GM-lägret och delansvarig för UC-FIG. 
Han har haft kontakt med Anders Axlid, PC kast, och vårat kastprojekt med dem som går bra. Även 
mångkampsprojektet går bra. Dock är det vissa föreningar som deltar i mindre utsträckning eller inte 
alls i våra läger och projekt, jämfört med vad man kunnat förvänta sig, t.ex. av deras storlek. Hänger 
ofta på att ledarna i föreningen behöver tycka att vår verksamhet är intressant och sprider 
information och stöttar de aktiva praktiskt att delta. Ingemar har funderat på hur man kan få igång 
dessa föreningar bättre, men svårt. Generellt har vi brist på ledare med tid och engagemang. En sak
vi kom fram till var att om man kan få ledare att själva träna och tävla som veteraner kan vi behålla 
dem länge i verksamheten, och då även ha nytta av dem som ledare för annan verksamhet än sin 
egen träning/tävling. Ingela undrade vad Ingemar har att säga om föreningarnas arbete med 
inkludering, Ingemar upplever dock att många lagom bara orkar med basverksamheten, t.ex. vem 
som ska hålla i torsdagens träning, och ha inte tid/ork/intresse att jobba med diverse 
utvecklingsfrågor. Detta är inget nytt utan något vi känner igen. Angående att Ingemar, Patrik och 
nya ungdomskommittén ska ordna föreningsgemensamma träningar återstår det att fixa framöver.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Några ännu oklara DM 2020 är Terräng-DM, IK Sisu har uppgett intresse men kanske helgen innan
19 april isåfall. Lag-UDM match 1 söker arrangör (förslag 23 eller 24 maj), Ingemar kollar med IFK 
Sävsjös Vidar Hellsaeus. VDM kastmångkamp kör Oskarshamns SK, datum fastställs när VSM 
kastmångkamp är klart. Lag-DM saknar också arrangör och datum.
* Nu inomhus blir det lite nytt administrativt med IDM-helgen då vi går över till EasyRecord, Ingemar 
tar huvudansvaret för det, Markus och en till person sköter sekretariatet. Nytt också krav på 
funktionärer, annars högre anmälningsavgift. Inbjudan och funktionärslista kommer inom kort.

§ 8. Ungdomskommittén – Maria Jonasson (Ari Turunen ej närvarande)
Kommittén planerar att ha ett telefonmöte efter årsskiftet, annars inte så mycket nytt just nu.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
* Verksamhetsberättelsen har Markus kommit igång med och ligger bra till med de delar han 
sammanställer själv. Bidrag från andra helst senast 31/12, även texter om våra tre projekt.
* Hemsidan har lägre notisflöde såhär års. Startsidan är omgjord.
* Framöver flera saker att göra inför 2020: budget, verksamhetsplan, SDF-bidragsansökan till 
SmålandsIdrotten. Markus skickar underlag 31/12 och beslut tas på VP-styrelsemöte 14/1.

§ 10. Verksamhetsplan
Patrik gick igenom december.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Kommittén är inte riktigt klar med årsbästa-statistiken ute 2019 ännu utan behöver lite mer tid. Efter 
denna säsong behöver vi inte göra mer, Markus har fått bekräftat från SFIF att nya statistiksystemet 
kommer ta fram årsbästa-statistik fr.o.m. inomhus 2020, även om det beräknas vara igång till våren 
och att inomhus då får matas in retroaktivt. Påminnelse i aktuellt-mail att föreningarna behöver göra 
sitt medlemsregister i IdrottOnline tillgängligt för systemet.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Veterancupen är klar. Ronny håller nu på att uppdatera veteranrekorden. Sen skriver han text till 
verksamhetsberättelsen.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport utskickad. Vi ligger nu -61 tusen mot budget +/-0 när allt är klart eller har prognoser utom 
UC-FIG-lägret. Där beslutade vi att 2000kr i lägergeneralarvode utbetalas till Ingela i år när hon och 
Ingemar delade på ansvaret. Lägret beräknas då sluta +28 tusen mot budget +25 = bra! Övriga 
nyheter nu var att vårens utbildningar slutade +9 (budget +45), Götalands -1,5 (-6), UC-bidraget +66 
(+73,5), GM-lägret +5 (+10), höstmötet -13 (-8) och resterande poster ungefär i linje med budget.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor

a) Rune Ohlssons vandringspris till ”bästa kastarflicka” 2019
Styrelsen utsåg Fanny Roos.

§ 16. Nästa möte samt avslut
Verksamhetsplaneringsmöte tisdag 14 januari på IFK Växjös kansli, först vanligt styrelsemöte kl. 
10.00-12, lunch och därefter VP kl. 13-16. Mötet avslutades 21.10.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik 31/12

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


