
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 26 maj 2020 kl. 19.15 via Microsofts Teams.
Närvarande: Patrik Eklund, AnnLis Hellsten, Marina Karlsson, Ronny Krönvall, 
Ari Turunen, Carl Hedin, Maria Jonasson samt personal: friidrottsutvecklare Ingemar
Hedin och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet. Dagordningen godkändes efter tillägg av §3c webbinarier.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
På uppdragslistan är det bara kontakt med Kullen som är avklarad, några fler påbörjade.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
-

§ 4. Förbundsfrågor

a) Distriktssammanslagningen
Markus & Patrik har haft lite mailkontakt med Anders ”Kullen” Havdelin och ska imorgon 27 maj ha 
ett videomöte med honom och Blekinges Bosse Nilsson för att utförligare få veta hur arbetsgruppen 
resonerat kring vilket framtida SDF Östergötaland bör tillhöra. Dock har Anders meddelat att han och
arbetsgruppen utfört sitt uppdrag och att bollen om ev. ändrat förslag nu ligger hos SFIF.

b) Senaste riktlinjer (Corona)
På fredag kommer Folkhälsomyndigheten med uppdaterade riktlinjer gällande idrottstävlingar.

c) Webbinarier
SFIF har kört många sådana på sistone med olika teman, dessa går även att titta på efteråt. Nu på 
torsdag kör de två stycken, det ena handlar om corona (som vanligt) och hur det påverkar 
tidsschemat för höstens förbundsårsmöte och den framtida distriktssammanslagningen. Det andra 
handlar om hur man kan stärka föreningen ekonomiskt med samarbetspartners.

§ 5. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson (ej närvarande)
Styrgruppen (Ingela, Patrik, Markus, Ingemar) hade videomöte igår. Inget särskilt nytt om vårens 
utbildningar som är klara, däremot pratade vi en del om tänkbara framtida utbildningar kring hur man
arrangerar en arenatävling och en delutbildning med fokus på att lägga tidsprogram. Flera mindre 
föreningar känner sig osäkra. Ingemar har en del idéer hämtade från orienteringen där 
arrangörsutbildningar finns, han har även haft kontakt med IFK Växjös Fredrik Ahlström och planerar
att göra något, t.ex. en intervju med Fredrik hur han tänker/jobbar med sådant, i andra halvan av 
juni. Som komplement till en utbildning där man träffas, informerar och är tillgänglig för frågor och 
diskussioner så kan det även vara bra med några manualer att läsa på egen hand.

§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
Mycket jobb med Lag-UDM senaste tiden. 62-63 lag är nu anmälda vilket är näst högsta någonsin i 
klasserna 11år & 13år efter 2006. Resultaten kommer läggas in i Easyrecord, Ingemar och SFIFs 
statistikansvarige Jonas Hedman hade olika tankar kring hur vi ska undvika att resultat redovisas 
dubbelt av både föreningen och SmFIF, de får komma överens om en smidig lösning.
En annan sak Ingemar börjat jobba lite med är föreningsgemensamma träningar och då t.ex. i form 
av att hjälptränare i utvalda grenar ställer upp vid lördagstiden i Telekonsult Arena under 
vinterhalvåret. Planering för säsongen 20/21 vore bra att börja redan nu.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Lag-UDM har som sagt nästan rekorddeltagande och match 1 körs på hemmaplan 23 maj – 7 juni. 
Hemmaplansarrangemang är något vi lär fortsätta uppmuntra till kommande år.
* Sanktion ges nu även för ”klubbtävlingar” bara någon kunnig grenledare/tävlingsledare ansvarar för
att det genomförs ordentligt, så att resultaten kan godkännas till statistiken. Normalt ska 
sanktionsansökan ske minst 10 dagar innan och vara öppen för deltagare utifrån, det gäller ej nu.
* Utbudet av olika grenar varierar mycket, vissa grenar finns på många olika tävlingar, andra erbjuds 
sällan eller aldrig. Ingemar har gjort en sammanställning över detta. Ambitionen är att ”ovanliga” 
grenar ska erbjudas oftare framöver. Vid de vanliga/större arenatävlingarna är syftet för 
arrangörsföreningen delvis att dra in pengar, därför kan det vara svårt att få många av dessa 
arrangörer att vilja ta plats i tidsprogrammet och lägga funktionärsarbete på grenar med förväntat få 
deltagare. Vi funderar därför på upplägget att köra dessa ovanligare grenar som mindre 
lokala/regionala komplementsarrangemang, inte så jobbigt att genomföra och kan köras på en 
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vardagskväll. För att få föreningarna att vilja arrangera sådana gäller för oss att få direktkontakt med 
någon ledare med intersse för grenen.

§ 8. Ungdomskommittén – Carl Hedin, Maria Jonasson
Kommittén hade möte här om veckan, ny ledamot Alexander Sjögren, Kalmar SK. Aktuellt på 
agendan är GM till hösten, dock inte säkert coronarestriktioner släppts såpass att det går att 
genomföra, återstår att se. Kommittén har även funderat på om vi till nästa år kunde få till 
föreningsgemensamma träningar under försäsongen och kanske göra ett nytt försök att haka på RF-
SISU Smålands Västerviksläger, även om vi/friidrotten har högsäsong då i början på juli.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
Sen förra styrelsemötet har de två större arbetsuppgifterna varit att redigera Kalendern & Smålands-
Bästa, som är klart nu. Kalendern även tryckt och utskickad till de föreningar som inte beställt och till 
enskilda personer, återstår att skicka paket till de föreningar som beställt och då ihop med 
Smålands-Bästa som tryckeriet nu jobbar med. Båda skrifterna blir i år helt i färg då prisskillnaden 
inte var så stor. I övrigt alltid en del att göra med bl.a. mail och tävlingsprogrammet.

§ 10. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom maj-aug.

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Det mesta är inställt eller flyttat, både tävlingar och möten. Ronny har inte heller kontaktat Anna Ek / 
Peter Hackenschmidt ännu angående någon tänkbar veterandag/läger/föreläsningar.

§ 12. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport är utskickad. Budget -57 tusen och vi ligger nu +14 mot det, dvs året pekar mot -43 tusen. 
Nästan ingen skillnad jämfört med förra rapporten, men två fetmarkerade nyheter:
* OK Gisle har begärt utträde och kommer inte betala utskickad faktura på Service-avgift 550kr
* SDF-bidraget från RF-SISU Småland har kommit, 161 tusen i linje med budget.

Fler kommentarer som ännu ej fått några siffror på budgetuppföljningssidan:
* Antalet beställda Smålands-Bästa har (fortsatt) minskat från 249 ifjol till 214 och Kalendrar från 246
till 196, plus att flera annonser i Kalendern slopats i år pga inställda arr/Covid-19. Därmed kan vi 
förvänta oss lägre överskott än budgeterade +6 tusen för Kalendern, däremot kanske budgeterade 
+5 tusen för Smålands-Bästa ändå kan uppnås tack vare att statistikförar-arvodet för fjolåret 
utbetalades under april (först då var de klara med statistiken) och därmed blev det sänkta 
arbetsgivaravgifter med drygt 2 tusen i och med regeringens Covid-19-stöd till småföretag, detta är 
bokfört på Smålands-Bästa-kontot.
* Vårens utbildningar bedöms också kunna landa ungefär i linje med budget +10 tusen.
* Lag-UDM bör rejält överskrida budgeterat +3 tusen pga att inget arrangörsbidrag utbetalas för 
match 1 men anmälningsavgifter tas fortfarande in och stannar kvar hos SmFIF, dessutom fler lag.

§ 13. Föreningarnas punkt
-

§ 14. Övriga frågor

a) Digitala styrelsemöten
Vi har i och med detta möte gått ifrån Globafys telefonmöten och istället testat Microsofts Teams 
videokonferens. Fungerar bra, dock bygger det på att Patrik genom sitt jobb (eller någon annan med 
licens) bjuder in och att övriga ansluts som gäster. Tanken är att kommittéerna även ska kunna köra 
möten på samma plattform. Ett kostnadsfritt alternativ är Google Meets, som vi testar nästa gång. 
Även här behöver man installera en app.

§ 15. Nästa möte samt avslut
Tisdag 30 juni kl. 19.15 via Google Meets. Patrik kommer bjuda in till ett testmöte innan dess för att 
alla ska få möjlighet att testa tekniken först. Mötet avslutades 20.42.
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Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
25/9 §8b Föreningsgemensamma träningar Växjö, Kalmar, Jkpg Ingemar, U-kom, Patrik hösten
14/1 §10 Bjuda in yngre aktiva att hjälpa till lite vid sidan om u-kom Ingemar, U-kom hösten
14/1 §10 Tipsa IF om kommuners satsningar inom jämställdhet/mångfald Markus maj
14/1 §10 Försöka arrangera Unga-ledarutbildning/träffar Ungdomskommittén/styr? hösten
14/1 §10 Ta fram hållbarhetspolicy miljö/hälsa AnnLis juni
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 Samsynsdokument SmFIF-föreningar inkl. motivering Styrelsen/Patrik
14/1 §10 Samordna grenutbudet i arenatävlingar så t.ex. lång häck finns Tävlingskommittén
18/2 §7 Stafett vid IDM 2021 Ingemar
20/3 §6 Info-träffar i Eksjö, Växjö, Kalmar om Nya tävl.regl. barn Ingemar hösten
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
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