
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 15 september 2020 kl. 19.15 via Google Meets.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson (från §5), Ari Turunen, Carl Hedin,
Maria Jonasson, AnnLis Hellsten samt personal: friidrottsutvecklare Ingemar Hedin,
UC-samordnare Ingela Nilsson (från §6) och kanslist Markus Andersson.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet kl. 19.20. Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik & Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks igenom och 
reviderades. Markus meddelade att han haft kontakt med Ewa & Daniel angående Parafriidrott och 
SFIF planerar en workshop i höst med intresserade föreningar, inbjudan kommer om några veckor 
och då tar Markus med det i en notis på hemsidan.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
Patrik meddelade att han närvarade vid Smålands Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte 22/8 i Nybro.

§ 4. Disciplinärende
På förra styrelsemötet beslutade vi att skicka disciplinärendet vidare till SFIF för hantering, men det 
har kommit tillbaka till oss, det är tydligen SDF som ska hantera sådana ärenden. Dock får vi hjälp 
av SFIFs jurist Thore Brolin som nu håller på att genomföra en utredning av ärendet och senare 
kommer med ett underlag till SmFIFs styrelse för beslut.

§ 5. Förbundsfrågor

a) Digitalt Förbundsårsmöte SFIF lördag 12 sep kl. 13-17
Efter diverse tekniska problem och två försök till omstart av årsmötet valde man att ajournera mötet 
till söndagen 4 oktober kl. 13-17. Markus mailar ut och frågar våra ombud om de fortsatt är 
intresserade av att vara med då, vi fyra SmFIF:are är det (Patrik, Markus, Ingemar, Carl).

§ 6. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson

a) Rapport
Riktigt bra med anmälningar till alla höstens utbildningar, hela 37 st till 10-12år i Växjö, 21 st till 7-
10år i Växjö och 10st till både 7-10år i Jönköping (dock ingen Jkpg-klubb) och 12-14år i Växjö. En 
väldigt stor andel av de anmälda är dock IFK Växjö-ledare och därmed få från övriga klubbar. 
Därmed diskuterade vi åter igen behovet av att alla föreningar har någon utsedd utbildningsansvarig 
i sin förening som aktivt jobbar med frågan, det verkar dock vara ett svåruppnåerligt drömscenario? 
Både Ari och Ingemar har ju kört projekt där de träffat föreningarna, men intrycket är att många bara 
orkar driva basverksamheten, inte utvecklas. Detta blir en punkt att diskutera på Höstmötet.

§ 7. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
* Lag-UDM, här genomfördes trots allt en gemensam match 2 i Ljungby, vilket känns bra, dock 
endast för 13års-klassen. Mix 11år har körts på hemmaplan 29 aug-13 sep där Ingemar fått in 26st 
lagresultat. För 15åringarna blev det inget då för få klubbar uppgett intresse. Ingemar har planerat 
en träff i samband med GM-lägret med information och diskussion om hur vi ska göra med Lag-UDM
kommande år, vilket summeras ihop till ett förslag att ta ställning till på Höstmötet.
* Smålands-anslagstavla i Telekonsult Arena, en sådan har nu kommit upp, som Fredrik/Mikaela kan
skriva ut och sätta upp på om vi mailar underlag, t.ex. info om Lördagsträningarna i arenan och vilka 
föreningar som betalat aktuell säsong.
* För Lördagsträningarna i Telekonsult Arena har Ingemar pratat med IFK Växjö och de planerar 
tränarhjälp i sprint/häck/hopp och sen är tanken att Kastprojektet ska kunna hjälpa till med 
kastgrenarna då det fortsätter även i vinter.
* Mångkampsprojektet har slut på pengar så där blir det nog inte så mycket mer verksamhet nu.
* Hemmaplansarrangemang, många sådana har det ju blivit i år, även av föreningar som inte är vana
arrangörer, positivt men lyfter samtidigt behovet av tips/utbildning i hur man arrangerar. Ingemar har 
funderat på hur SmFIF kan bidra/stötta. Arrangörskurs med Per Crona hade vi på gång för ett antal 
år sedan, en föreläsning vore ett alternativ. Vi har ju en del projektpengar kvar.
* Annat blandat vi kan använda de återstående projektpengarna till vore att få ut den folder vi tog 
fram en prototyp av för några år sedan, och hjälpa föreningar med vilket uppdrag en förening (främst
dess styrelse) har, vilket kan vara oklart främst när gamla ledare lämnar och inte hjälper nya att ta 
över i tillräcklig utsträckning.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 8. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Inga fler ändringar om DM efter förra mötet, däremot fortsatt ett större antal andra ändringar.
* Senaste veckorna har varit ganska tävlingsintensiva, för arena är säsongen nästan slut nu, medan 
långloppsaktiviteten snarare sjunker mot en lägre nivå.
* Sanktionsansökningsperioden förlängs i år till sep-okt, pga att det internationella programmet 2021 
blivit försenat pga corona/flyttade arrangemang från 2020, och då även försenat nationellt program 
från SFIF som nu beräknas vara klart 9 okt.
* Markus deltog på ett digitalt SFIF-tävlingsmöte 9 september, där ovanstående punkt togs upp, 
även att man efter ett corona-intensivt 2020 nu återupptagit arbetet med att ta fram ett nytt system 
att ersätta FRIDA med i framtiden, att regeringen beslutat om 1 miljard i stöd till idrotten för kvartal 3-
4 (tidigare 500 miljoner för kvartal 2), samt att FAQ om Barntävlingar finns på friidrott.se och att SFIF
gärna vill ha in rapporter över sådana arrangemang även om resultatlistor ej publiceras på nätet.

§ 9. Ungdomskommittén – Carl Hedin, Maria Jonasson
Inbjudan till GM-lägret blev klar förra veckan och redan är 42 anmälda. 50 lär alltså överskridas och 
Carl planerar att dela in arenan i zoner så det aldrig blir fler än 50 på samma ställe.

§ 10. Hemsida och kansli – Markus Andersson
* Mer aktivitet på hemsidan på sistone i och med fler mästerskapstävlingar att rapportera från.
* Markus har varit i kontakt med Ewa och Daniel ang. Parafriidrott, och från SFIFs håll kommer en 
inbjudan om några veckor till en workshop, kanske kan vara bra att invänta den innan en para-notis 
publiceras på hemsidan. Senare i höst kommer SFIF även med besked om ekonomiskt stöd till 
föreningar som startar upp paraverksamhet.
* Övrigt blandat arbete på sistone och närmast framöver: hålla tävlingsprogrammet uppdaterat, 
sammanställa DM-resultatlistor för castorama, mångkamp, VDM, delta på SFIFs förbundsårsmöte, 
räkna EW-poäng, räkna starter och fakturera arr-avgifter, fakturera Lag-UDM, sanktionsansökningar,
DM-planering 2021, inbjudan/program för Höstmötet.

§ 11. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom sep-okt-nov.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall (ej närvarande)
Rapport från Ronny inför mötet: Vi har arragerat VDM på hemmaplan den 12-13 sep i Värnamo. Inte
så många deltagare men i M75 deltog förutom jag själv Leif Karlsson Alvesta FI och Lars-Göran 
Carlsson från Hovslätt IK samt Evert o Rebecka Kvist Alvesta FI. Trevlig tävling med tur från regnet 
som inte kom.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport är utskickad. Budget -57 tusen och vi ligger nu +10 mot det, dvs året pekar mot -47.
Inga nyheter mot förra rapporten. "Projekt friidrottsutvecklare" är formellt nu slut, vi har drygt 50 
tusen kvar i projektmedel och får använda de till projektändamål även framöver.

§ 14. Höstmötet
Vi kör styrelsemöte på fm kl. 10-12, lunch 12-13 och börjar Höstmötet kl. 13. På så sätt sparar vi in 
övernattningen enligt tidigare beslut. Markus sätter ihop ett förslag på program. Några punkter som 
kommer tas med är DM 2021, Utbildning i UC och utb.ansv. i föreningarna, Distriktssamman-
slagningen, Aktuellt från SFIF, Lag-UDM/kraftmätningen samt SmFIFs valberedning.

§ 13. Föreningarnas punkt
-

§ 14. Övriga frågor
-

§ 15. Nästa möte samt avslut
Tisdag 20 oktober kl. 19.15 via Google Meets.
Lördag 14 november kl. 10.00-12.00 i Växjö (innan Höstmötet).
Mötet avslutades 20.26.

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 Markus & Ingemar

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


