
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 20 oktober 2020 kl. 19.15 via Google Meets.
Närvarande: Patrik Eklund, Marina Karlsson, Ari Turunen, Carl Hedin, Maria
Jonasson, Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten (t.o.m. §8) samt personal: UC-
samordnare Ingela Nilsson, kanslist Markus Andersson och friidrottsutvecklare
Ingemar Hedin.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet kl. 19.17. Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik & Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. Uppdragslistan gicks igenom och 
reviderades. Punkten om samsynsdokumentet stryks nu även om arbetet skulle kunna återupptas i 
framtiden, Parafriidrott ligger kvar där Markus inväntar SFIF-inbjudan till workshop, Veterandagen 
ligger också kvar men blir 2021.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)

a) Götalandsregionens föreningsträff och årsmöte
Söndag 25 oktober i Värnamo. Ronny och Maria går.

b) Paneldebatt Linnéuniversitetet
Patrik har blivit inbjuden 12 november och har planerat att delta.

§ 4. Disciplinärende
SFIFs jurist Thore Brolin är strax klar med utredningen och kommer sen ha ett möte med oss där 
han bl.a. lägger fram ett förslag till beslut. När vi sen ska ta beslutet kommer enbart SmFIFs styrelse 
delta, minus eventuella jäviga personer.

§ 5. Förbundsfrågor

a) Efter förbundsårsmötet, ny regional organisation 2022
SFIF har satt ihop en styrgrupp som ansvarar för implementeringen och planerar nu hur de ska 
stötta distrikten, de kommer presentera en tids- och aktivitetsplan inom kort som vi väntar på.

b) Övrigt
På FÅM röstades om ändring i stadgemallen för SDF, på mötet tänkte man sig att 2/3 majoritet 
krävdes då det handlade om stadgar, vilket med knapp marginal ej uppnåddes, men efteråt har man 
insett att det ju bara är en mall, och då räcker ½, vilket överträffades. Vi bör därmed ta fram ett 
styrelseförslag inför vårat årsmöte på att ändra våra stadgar i linje med den uppdaterade mallen.

§ 6. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson

a) Starter/eltidsutbildning på distriktsnivå
För starterdelen har SFIFs starterråd ett arbetsmöte 7 november och kommer därefter ut med 
uppdaterade riktlinjer för starterutbildningen på distriktsnivå. Vi inväntar det. För eltid finns inga 
riktlinjer från SFIF för en distriktsutbildning. Här har vi ett flertal förbundseltidtagare inom distriktet 
som vi kan fråga om de kan och vill vara instruktör vid en distriktsutbildning. Vi tänker oss att köra 
båda dessa utbildningar till våren.

b) Rapport i övrigt
Många anmälda på höstens utbildningar, med undantag av 12-14år i Karlskrona som endast har tre 
anmälda och ser ut att behöva ställas in, detta trots många deltagare på 10-12år i Karlskrona i våras.
Inbjudan till FIG-UC-lägret har precis blivit klar. Ingela är på gång och planerar utbildningar 2021. 
Här kommer bl.a. Carl ansvara för en 7-10års-utbildning (Ingemar instruktör) kombinerat med en 
Unga Ledarutbildning, som ett projekt inom Eldsjäl 2.0 som är ett RF-projekt Carl deltar i. 

§ 7. Projekt Friidrottsutvecklare – Ingemar Hedin
* Lag-UDM genomfördes med en gemensam 13års-match 2 i Ljungby och hemmaplan igen för Mix 
11år. Ingen 15års-match pga för litet intresse. Vid GM-lägret kommer Ingemar tillsammans med 
Ljungby-Mia hålla i en diskussionsträff angående Lag-UDM i framtiden, Ingemar planerar även något
webbmöte, diskussionerna summeras ihop till ett förslag att ta ställning till på Höstmötet.
* Ingemar har träffat IKHP där Växjö-Mikaela var med och berättade om hur IFK arbetar, det kändes 
positivt och som en nystart för IKHP. Ingemar har även träffat IK Vista och Habo FIF-04.
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* Integration är ett svårt område, men där vi behöver stötta och pusha föreningarna, bl.a. genom att 
tipsa om bra exempel på hur man kan arbeta.
* Ingemar och Patrik kommer träffa RF-SISUs Stefan Fredriksson för att jobba fram en utökad folder 
bl.a. innehållandes arrangemangsarbete.

§ 8. Tävlingskommittén – Markus Andersson
* Tävlingsprogrammet 2021 håller på att växa fram. SFIF är nästan klar med det centrala, 
föreningarna söker sanktion för sina arrangemang i FRIDA och kommittén jobbar på DM-tävlingarna.
Markus redogjorde nuläget med tänkbara arrangörer för alla DM-21, Ingemar bidrar till kommitténs 
arbete genom kontakt med IFK Sävsjö om Stora DM-dagen.
* SFIF släppte nyligen uppdaterade riktlinjer för arrangemang med anledning av corona som gäller 
för inomhussäsongen. De körde även ett webbinarium för SDF igår och föreningar idag om detta.

§ 9. Ungdomskommittén – Carl Hedin, Maria Jonasson
* Till GM-lägret är det nu 75 anmälda, Carl har haft kontakt med Fredrik Ahlström och planerat 
upplägg för att minska risken för smittspridning. Åtta ledare är instruktörer på lägret, varav fyra båda 
dagarna. Sju ledare från föreningarna deltar också utöver de aktiva.
* Nya upplagan av YALA har nu hela fem smålandsungdomar, från Ljungby och Växjö. Dessa vore 
tänkbara att rekrytera till kommittén framöver och/eller hjälpa till vid sidan om.

§ 10. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Jobb på sistone har bl.a. handlat om att sammanställa DM-resultatlistor för VDM & UDM mångkamp 
på hemmaplan, även castorama, räkna Eric Wall-poäng och starter i sanktionerade arrangemang, 
skicka ut fakturor på arr-avgifter, Lag-UDM, VDM och UDM-mångkampen samt uppdatera 
tävlingsprogrammen 2020 och 2021, samt några notiser på hemsidan. Framöver blir det fortsatt DM-
planering 2021 och en datapresentation för Höstmötet.

§ 11. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom okt-nov-dec. Tillkommer gör en digital veteranombudskonferens 2 nov som 
Ronny kommer delta på.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Konstigt år, men veterancupen är nu summerad med 140 starter och Högby IF som vinnare.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport är utskickad. Budget -57 tusen och vi ligger nu +25 mot det, dvs året pekar mot -32.
Nyheter är att Lag-UDM och VDM/UDM mångkamp på hemmaplan haft en positiv resultateffekt för 
oss i och med upplägget ”en halv startavgift till SmFIF” då det gett mer än medaljkostnaderna.

§ 14. Höstmötet
Vi har bokat både Royal 1+2 som en stor sal hela dagen = ingen trängsel. Styrelsemöte kl. 10-12, 
lunch 12-13 och Höstmöte kl. 13-17. Kanske webbsändning. Planerar att delta gör Markus, Patrik, 
Carl, Ingemar, Marina, Ingela, Maria och kanske Ronny.

§ 15. Föreningarnas punkt
-

§ 16. Övriga frågor

a) IKHP har anmält ett namn till valberedningen
Stefano Tomai, och han kommer till Höstmötet. Planerar att avgå/ej tillgängliga för omval i styrelsen 
vid årsmötet 2021 är Patrik, Ari och AnnLis.

§ 17. Nästa möte samt avslut
Lördag 14 november kl. 10.00-12.00 i på Royal Corner i Växjö (innan Höstmötet).
Mötet avslutades 20.35.

Uppdragslista Smålands Friidrottsförbund

Datum/§       Att göra                                                                                         Ansvarig                                Senast
14/1 §10 Veterandag / läger / föreläsningar, kolla med Anna/Peter H. Ronny
20/3 §10 Skicka ut ledar-enkät till föreningarna Ingemar
30/6 §4b Parafriidrott, info på hemsidan Markus & Ingemar
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