
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 18 februari 2020 via telefon / Globafy.
Närvarande: Patrik Eklund, Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten, Marina Karlsson, Ari
Turunen samt personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin, UC-samordnare Ingela
Nilsson och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet kl. 19.18 och dagordningen godkändes efter tillägg av §4a.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik och Markus skriver på de senaste protokollen vid nästa fysiska möte.
På uppdragslistan kan nämnas att en föreningsgemensam träning kommer äga rum 8 mars i Kalmar,
annars har Ingemar haft svårt att locka föreningarna att medverka till något sådant här, han skulle 
kunna hålla i något helt själv men ambitionen är att få till något mer långsiktigt upplägg som fortsätter
även efter att projekttiden är slut, och då måste föreningarna engagera sig mer. Kanske om Carl kan
få till något genom sina ungdomskontakter? Angående att få yngre aktiva att träffas och hjälpa oss 
med t.ex. GM eller läger utan att helt ingå i ungdomskommittén så kommer det bjudas in till en träff i 
april och någon mer Unga Ledar-träff senare. Angående att ta fram en SmFIF-policy för miljö/hälsa 
tar AnnLis på sig det uppdraget. Träningsläger för tränare/träffar tar Ingemar på sig att köra (ideellt) 
till hösten. Patrik har jobbat vidare med att ta fram en prioritetlista vad föreningarna & SmFIF ska 
satsa på så att vi drar åt samma håll, ej klart ännu och synpunkter från övriga tas tacksamt emot.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) RF-SISU Distriktsstämma
Måndag 30 mars kl. 17.30 i Växjö. Patrik & Ingemar åker och representerar oss.

b) RF-SISU Enkätutskick
Patrik har fått detta och kommer svara, övriga i styrelsen har fått mail med länk till enkäten och har 
möjlighet att titta igenom frågorna och meddela synpunkter till Patrik innan han svarar.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Ytterligare ett ombud till Förbundsårsmötet
Mikael Johansson, Oskarshamns SK, har hört av sig och intresserad att åka som Smålandsombud. 
Vi sa ja till detta, och är då uppe i 8 av våra 9 platser.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
Nytt är att föreningarna behöver söka projektstöd i IdrottOnline innan en utbildning och redovisa 
efteråt för att få samma bidrag som tidigare gick under Idrottslyftet och där Ingela skötte 
redovisningen. Markus tar med i nästa Aktuellt-mail till föreningarna och skriver på hemsidan. 
Annars rapporterar Ingela att det varit lite svårt att få det fungera bra i Blekinge med bokning av 
lokaler och redovisning efteråt, hon jobbar vidare på rutiner med sina medhjälpare i Blekinge.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Ingemar kommer medverka vid en föreningsgemensam träningen i Kalmar 8 mars. Han kommer 
även åka till Göteborg 19 mars och delta vid SFIFs informationsträff om det nya statistiksystemet. 
Ingemar mailade nyligen ut en påminnelse till föreningarna inför GM och har då fått ett antal frågor 
tillbaka, även om det egentligen är ungdomskommittén som jobbar med GM. Andra frågor Ingemar 
fått från föreningar/enskilda har handlat om de nya tävlingsreglerna för barn, arrangörer ska 
framöver inte publicera resultatlistor på nätet för 11år och yngre, vilket hitintills varit ett sätt för 
kassörer i vissa föreningar att se om sina anmälda aktiva har deltagit eller ej, och då kunnat 
fakturera vidare anmälningsavgiften till den enskilde vid utebliven start, en rutin vissa föreningar har. 
Nu kanske någon närvarolista på deltagare kan publiceras utan resultat? Annars får kassörer/ 
föreningar ändra sina rutiner. Ingemar har även tänkt maila ut ett månadsbrev framöver och därmed 
finns behov av att stämma av med det Aktuellt-mail Markus skickar ut efter varje styrelsemöte.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
IDM gick bra, bättre uppslutning med funktionärer än tidigare antagligen tack vare tydligare krav. 
EasyRecord gick bra, dock fick vi skriva ut papperslistor efter protester mot enbart digitala resultat. 
Lite färre starter än ifjol. Förbättringsmöjligheter vore mer ljud/musik/speaker, att någon representant
från SmFIF går runt och är social (nu var flera på plats men hade uppgifter inom arrangemanget att 
sköta). Ett förslag på någon form av stafett lyftes också, Ingemar jobbar vidare med den bollen.
Sett mot utomhus är det nu klart med Terräng-DM och Lag-UDM match 1, som tidigare saknat 
datum eller arrangör. Återstår gör Lag-DM och en ev. DM dag 2, som nu ej ser ut att bli av.

§ 8. Ungdomskommittén – Ari Turunen (Maria Jonasson ej närvarande)
GM 13-14 år 14-15 mars i Göteborg. Maria och Carl kommer vara distriktsledare. Tio föreningar har 
anmält deltagare, dvs ett flertal saknas, något vi tyvärr fått vänja oss vid de senaste åren. Kommittén
har nästa telefonmöte 26 februari.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Verksamhetsberättelsen är nästan klar, återstår gör text om projekt friidrottsutvecklare - Ingemar 
mailar inom kort – revisionsberättelse samt foton. Förberedelser inför vårt årsmöte är under kontroll. 
Mötesordförande saknas, Bodil Fager Bergquist kan ej i år, Ingela kollar med Anna-Lena Aronsson.

§ 10. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom feb-mars-april. Markus lägger till RF-SISUs distiktsstämma samt uppdaterar 
datum för Löpledarutbildning och Terräng-DM.

§ 11. Statistikkommittén – Markus Andersson
Årsbästa-statistiken utomhus 2019 är nu nästan klar, Anders Grönvall har jobbat med en del 
kompletteringar. Från inomhus 2020 gäller SFIFs nya statistiksystem, Ingemar åker på SFIFs 
informationsträff 19 mars i Göteborg, därefter får vi hjälpa till och informera våra föreningar bl.a. om 
den resultatmall som behöver användas vid mindre arrangemang för inmatning i SFIF-systemet.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
SFIF la nyligen sent ut VSM kastmångkamp samma helg som vårat VDM i Värnamo, men Ronny har
efter kontakt med bl.a. Peter Hackenschmidt fått SFIF att flytta fram detta två helger så vi slapp 
denna olämpliga krock. I övrigt har Ronny noterat datumändringen för vårens Terräng-DM och 
meddelar att WSK:s Allan Johansson har avlidit den 30 januari.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
2019 slutade som sagt på -63 tusen mot budget +/-0 och budgeten 2020 som vi vid VP-mötet 14 
januari satte till -40 tusen har därefter hunnit försämrats till -78 tusen efter några nya besked. Vi 
hade nu en diskussion om detta är acceptabelt eller om åtgärder behöver vidtas redan i år, med 
olika åsikter och förslag på tänkbara åtgärder. Höjda avgifter, nya arrangemang och skära på 
personalen nämndes som alternativ. Markus ska räkna på olika alternativ och återkommer.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Årsmötet
Mötesordförande återstår att lösa. AnnLis meddelar att valberedningen hitintills ej varit framgångsrik 
med att få fram två nya kandidater till styrelsen, ett antal är tillfrågade. Vi behöver även en ny 
revisorsuppleant. Annars omval på Marina & Ronny i styrelsen och revisorn Leif Karlsson.

§ 16. Övriga frågor

a) Sammanslagning Småland-Blekinge
Blekinges Bosse Nilsson har mailat/ringt och velat skynda på sammanslagningen så den genomförs 
redan i vår. Formellt är det inte möjligt, och efter diskussion är vi även skeptiska till att skynda på det
rent praktiskt. Vi föredrar nu att avvakta beslutet på Förbundsårsmötet och därefter följa SFIFs 
tidsplan, som nu pekar mot sammanslagning 2021-01-01.

§ 17. Nästa möte samt avslut
Fysiskt möte i Växjö fredag 20 mars, start med middag kl. 18.00, därefter styrelsemöte. Årsmöte på 
lördagen. Mötet avslutades kl. 20.56.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik
14/1 §10 Bjuda in yngre aktiva att hjälpa till lite vid sidan om u-kom Ingemar, U-kom april
14/1 §10 Tipsa IF om kommuners satsningar inom jämställdhet/mångfald Markus
14/1 §10 Försöka arrangera Unga-ledarutbildning/träffar Ungdomskommittén/styr?
14/1 §10 Ta fram hållbarhetspolicy miljö/hälsa AnnLis
14/1 §10 Träningsläger för tränare/träffar Ingemar hösten
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
14/1 §10 Ta fram en prioritetlista tävlingar inkl. motivering Styrelsen
14/1 §10 Samordna grenutbudet i arenatävlingar så t.ex. lång häck finns Tävlingskommittén
18/2 §7 Stafett vid IDM 2021 Ingemar

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


