
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 11 augusti 2020 kl. 18.30 via Google Meets.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen (t.o.m. 4b), Carl Hedin,
Maria Jonasson, AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall samt personal: friidrottsutvecklare
Ingemar Hedin och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet kl. 18.40 efter en del ljudproblem och dagordningen
godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik & Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks igenom och 
reviderades, en hel del punkter ströks nu. Föreningsgemensamma träningar blir främst inomhus till 
vintern på UC-tiden, IFK Växjö ska försöka få till tränarhjälp i vissa grenar som vi hade för några år 
sedan. Eventuell gemensam träning på annan ort blir en bonus. Att bjuda in yngre aktiva att hjälpa 
till vid sidan om ungdomskommittén samt arrangera Unga-ledarutbildning är något Carl har i åtanke 
framöver, men plockas bort från uppdragslistan. AnnLis har nu tagit fram en första version av  
hållbarhetspolicy miljö/hälsa som vi kan utgå ifrån och jobba vidare med. Träningsläger/träffar för 
tränare stryks. Veterandagen ligger däremot kvar på uppdragslistan, liksom samsynsdokumentet. Att
arrangera ett bredare utbud grenar uppmuntrar Markus föreningarna att göra i samband med 
mailutskick snart om att söka sanktion 2021. Stafett vid IDM 2021 troligen inte aktuellt nu när IFK 
Växjö arrrangerar det. Info-träffar om nya tävlingsregler för barn plockas bort, medan ledar-enkät till 
föreningarna och mer om Parafriidrott ligger kvar. De två sista punkterna ang. projekten känns också
avklarade, eller blir i och med ett möte strax.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Disciplinärende
Inkommet disciplinärende behandlades av styrelsen som beslutade att skicka anmälan vidare till 
SFIF för hantering.

§ 4. Förbundsfrågor

a) Digitalt Förbundsårsmöte SFIF lördag 12 sep kl. 13-17
Vi har nu sju ombud och två vakanta platser: Patrik, Markus, Ingemar och Carl från SmFIF, Mikaela 
och Elizabeth från IFK Växjö samt Mikael från Oskarshamns SK. Patrik har mailat ut till våra 
föreningar att vi söker två till ombud. Det ser ut som att vi kommer samlas alla i Växjö på Patriks 
arbetsplats och delta digitalt därifrån.

b) Motioner till Förbundsårsmötet
Vi gick igenom dem och våra åsikter var enligt följande: 1. Avslag, 2. Besvarad, 3. Bifall, 
4. Besvarad, 5. Avslag, 6. Bifall, 7. Bifall, 8. Avslag, 9. Avslag, 10. Avslag, 11. Bifall, 12. Avslag, 
13. Avslag på a) och Bifall på b), 14. Avslag.

c) Förbundsstyrelsens förslag
Bifall på samtliga (14st) utom 5 & 6 som vi passade på, för 1:an även viss osäkerhet hur 
Östergötaland ställer sig på mötet och deras samarbetsvilja därefter.

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

a) Rapport
UC-styrgruppen hade möte idag på förmiddagen. Förutom de sedan tidigare planerade 
utbildningarna: 7-10år i Jönköping, 10-12år i Växjö och 12-14år i Karlskrona, så tillkommer en 
12-14år i Växjö som till stor del samkörs med 10-12års-utbildningen. SFIF kör även en 14-17års-
utbildning i höst/vinter som vi tar med i/vid sidan om vårat utbildningsprogram.

b) Webbinarier
Ambitionen kvarstår att köra något sådant med ”tips för tidsprogram”.

c) Starter/eltidskurs på distriktsnivå
Vi diskuterade att ha en sådan igen, senast var 2016, även om det inte ingår i UC:s ordinarie 
uppdrag. Vi har frågat SFIF om de kan hjälpa oss med upplägg och instruktörer för en sådan. 

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 6. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
För Lag-UDM körs 13års-klassen i Ljungby 5 sep, Mix 11år körs på hemmaplan 29 aug-13 sep 
medan det sannolikt inte blir något för 15åringarna då det är få klubbar som får ihop ett sådant lag 
och Kraftmätningen finns också som vi mer eller mindre krockar med.

§ 7. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Nyheter om DM/SM sen förra mötet:
Lag-UDM match 2 Mix11 - hemmaplan 29 aug - 13 sep.
Lag-UDM match 2 P/F13 - 5 sep i Ljungby.
Lag-UDM match 2 P/F15 – inställt.
VDM - inställt i Värnamo / hemmaplan 29 aug - 13 sep.
UDM 12-15 mångkamp - hemmaplan 29 aug - 13 sep.
GM 13-14år – inställt.
Götalands-serien match 2 – inställt.
Lag-DM – inställt.

* Inomhus 2021 vill IFK Växjö arrangera IDM-helgen själva som en öppen tävling – Växjöspelen – för
att få ett till större inkomstbringande arrangemang. De har sökt men inte fått IGM och SM-tävlingar. 
IDM-helgen har ju varit en bra inkomstkälla för oss också, men vi är överens om att vi får finna oss i 
det, och tänker oss istället en DM-helg utomhus 2021 i SmFIFs regi. Vi behöver en lokal förening 
som samarbetspartner med ansvar för fysisk förberedelser av arenan med all utrustning, även 
lämpligt att de ansvarar för eltiden och ev. delansvar för sekretariat. Växjö vore intressant som ort 
men IFK satsar ju hårt på inomhussäsongen så kanske vill de inte ens vara medarrangörer utomhus 
med detta upplägg, Markus kollar me dem. Sävsjö nämnde vi nu också, Ingemar kollar med dem.

* Snart dags att under sep söka sanktion för arr 2021. I samband med att Markus går ut med 
information och uppmaning till föreningarna tar han med info om vilka grenar som är vanliga/ovanliga
och en uppmaning att fler arrangerar ovanliga grenar.

§ 8. Ungdomskommittén – Carl Hedin, Maria Jonasson
GM 13-14år inställt, tråkigt. Höstens läger 24-25 oktober tar Carl huvudansvaret för. Alexander 
Sjögren och eventuellt Stina Hedvall kommer hjälpa till. Lägrena genomförs ideellt.

§ 9. Kansliet – Markus Andersson
* Mindre jobb juni-juli men ingen "semester" ännu i år, vilket Markus bara brukar ta ut vid 
flerdagarsresor, blir en sådan 24-27 sep.
* Notiser (fortfarande) på gång om Föreningssmart, Föräldrarutbildningen, SmålandsIdrottens 
utbildningar inom föreningsutveckling, samt Parafriidrott.
* Ny medlem: Växjö OCR Förening.

§ 10. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom aug-okt. Patrik kommer närvara vid Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte
22 sep i Nybro (tas med i Verksamhetsberättelsen under representation, dock ej i vår VP).

§ 11. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Ronny rapporterade vilka veterantävlingar som ändrats på grund av Covid-19:
* Veteran DM Halvmaraton i Kalmar är flyttad till 19 sep.
* Veteran DM 5000m i Oskarshamn kördes 2 aug med 17 deltagande veteraner (max ålder 65 år).
* Veteran DM Marathon i Jönköping  flyttad till 10 okt.
* Stora Veteran DM i Värnamo inställd, blir hemmaplansarr. istället under perioden 29 aug - 13 sep. 
* Stora Veteran DM 2021 kommer gå i Värnamo.

§ 12. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport är utskickad. Budget -57 tusen och vi ligger nu +10 mot det, dvs året pekar mot -47.
Fetmarkerade nyheter på budgetuppföljningssidan:
* Smålands-Bästa, tillkommit en liten fraktkostnad.
* Vårens utbildningar: Löpledare följde budgeten +4 tusen, medan 7-10år i Oskarshamn gick 
betydligt bättre med +14 tusen (budget +6 för den)
* Arr-avgifter budget +48 tusen, nu ytterligare sänkt prognos till +8 tusen pga att 50-pers-gränsen 
ligger kvar och nog gör så aug-sep och inga större arr därefter. Vi har haft drygt 5000 starter t.o.m. 
juli (avgift 1kr/start).
* Götalands 13-14år budgeterat -6 tusen men kommer gå +/-0 då både inne & ute blivit inställda.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



* UC-bidrag budget 61 tusen, osäker på hur jag räknat där. Vi har fått 42,7 tusen i grund (förväntat 
43,5), fick 2,5 tusen i början av året som SFIF egentligen borde betalat ut 2019, sen bör vi få 5 tusen
i tillägg pga två 7-10år och 7,5 tusen i tillägg för löpledare både 2019+2020 (behövs bara arrangeras
vartannat år) = summa 57,7 tusen att få.
* Mångkampsprojektet de senaste åren var beviljat 30 tusen, varav 15 tusen betalades ut i början 
och resterande 15 tusen fick vi nyligen. Vi har förbrukat 29.858kr så nu har projektet inte blivit exakt 
kostnadsneutralt för SmFIF utan inneburit +142kr, som är bokförda på Övrigt.

§ 13. Föreningarnas punkt
-

§ 14. Övriga frågor

a) Höstmötet
Vi satte datumet till lördagen 14 november och avvaktar med innehållet.

§ 15. Nästa möte samt avslut
Tisdag 15 augusti kl. 19.15 via Google Meets. Mötet avslutades 21.28.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
14/1 §10 Ta fram Samsynsdokument SmFIF-föreningar inkl. motivering Styrelsen/Patrik
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
30/6 §4b Parafriidrott, info på hemsidan och kontakt med Ewa Markus & Ingemar

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


