
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum & Plats: Tisdag 15 december 2020 kl. 19.15 via Microsofts Teams.
Närvarande: Patrik Eklund, Ari Turunen, Maria Jonasson, Ronny Krönvall, AnnLis
Hellsten, Carl Hedin (från §8) samt personal: UC-samordnare Ingela Nilsson,
kanslist Markus Andersson och friidrottsutvecklare Ingemar Hedin.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Patrik öppnade mötet och dagordningen godkändes med några tillägg under 
§15 Övriga frågor.

§ 2. Protokolljustering och genomgång av uppdragslistan
Patrik & Markus skriver på protokoll vid nästa fysiska möte. 
Uppdragslistan gicks igenom och reviderades. Anna Ek har svarat att hon är positiv till en 
veterandag. Ronny och veterankommittén kommer nu diskutera vad vi vill att dagen ska innehålla.

§ 3. Post (skrivelser - inbjudningar)
a) Jönköpings läns folkrörelsearkiv årsmöte måndag 21 december
Markus mailade ut om detta 20 nov. Ronny är intresserad och tar kontakt med dem.

§ 4. Disciplinärende
Vi har nu tagit beslut på ett extra styrelsemöte 17 november och därefter meddelat parterna. Ärendet
är därmed avslutat.

§ 5. Förbundsfrågor

a) Ny regional organisation
Möte 4 dec ”kick off” Östsvenska FIF, där Patrik & Markus närvarade från Småland, Bosse Nilsson 
från Blekinge FIF, Peter Håkansson från Östergötalands FIF samt Anders ”Kullen” Havdelin som 
representant från SFIF. I arbetsgruppen tillkommer Marina Karlsson från Småland framöver med 
tanke på att Patrik kommer avgå vid vårens årsmöte, Bosse & Peter skulle även kolla hos dem om 
någon/några vill tillkomma. Markus är utsedd till sammankallande. I övrigt hänvisas till 
minnesanteckningarna från mötet. Nästa möte blir fredag 8 januari.

§ 6. UC Småland / Blekinge - Ingela Nilsson
Mycket bra utbildningshöst med många deltagare, trots corona. Bra jobb av Matilda & Rasmus 
Elfgaard. Sista delen på 12-14år fick ställas in men kursen har ändå slutrapporteras och det sista 
körs som komplement till våren. Nästa år avvaktar vi med att sätta datum. På SFIF har det blivit en 
lucka på utbildningsområdet då Anders Rydén hastigt har sagt upp sig. Någon ny sökes.

§ 7. Projekt
Ingemar och Patrik har träffat RF-SISUs Stefan Fredriksson och kommit en god bit på vägen med en
ansökan om ett nytt projekt med tänkt start i mars. Arbetsnamnet är ”Friidrott enkelt” och projektet är 
tänkt att vara på 1,5år med en 50%-tjänst. Uppdraget kommer handla om att ta fram nytt 
enkelt/kortfattat informationsmaterial riktat mot föräldrar, även förpacka om och tipsa om allt befintligt
material som redan finns.
Ingemar och Ljungbys Mia Jansson har även planerat vidare och kommer i januari presentera ett 
förslag på upplägg för Lag-UDM 2021, även tankar mot 2022 då vi är ett större distrikt.

§ 8. Tävlingskommittén – Markus Andersson
Vi har saknat sanktionsansökningar för 22 arrangemang inför 2021 som tidigare ägt rum, Markus har
mailat dem och fått besked från ca: 15. IVDM kommer inte köras i januari pga Covid-19-restriktioner,
eventuellt i mars men osäkert. I övrigt inte så mycket nytt om DM/SM-tävlingar.

§ 9. Ungdomskommittén – Carl Hedin
Carl har frågat två personer tänkbara för att gå med i Ungdomskommittén, varav Siri Elofsson från 
IFK Växjö sagt ja, hon är ledare i föreningen och deltagare i YALA. Carl väntar svar från den andra. 
Kommittén kommer ha möte i januari för att planera inför IGM i mars.

§ 10. Hemsida och kansli – Markus Andersson
Summering av 2020 pågår, resultatbörsen INT, SM, DM är nästan klar. Markus vill ha in bidrag till 
Verksamhetsberättelsen senast 31/12. Viss planering inför 2021 har påbörjats och till 31/12 planerar 
Markus ha klart förslag på VP, SDF-bidragsansökan och dagordning till Östsvenska-möte 8 januari. 
SFIF har möte på torsdag om nya statistiksystemet, Ingemar deltar på det. Vi beslutade att köpa en 
distriktsprenumeration 2021 för 2500kr.

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare



§ 11. Verksamhetsplan 2020
Patrik gick igenom främst december. Inför 2021 gör Markus som nämndes ovan ett förslag till 31/12, 
vi bestämde nu datum för ett VP-möte via Teams fredag 8 januari kl. 13.30-16.00 och därefter ska 
RF-SISU Småland ha in SDF-bidragsansökan senast 15 januari.

§ 12. Veterankommittén – Ronny Krönvall
Kommittén hade digitalt Teamsmöte 16 nov vilket var lite svårt tekniskt för vissa men i coronatider 
har vi inget val. Ronny är färdig 2020 med veterancupen, veteranrekord och sitt bidrag till 
Verksamhetsberättelsen.

§ 13. Ekonomi – Markus Andersson
Rapport är utskickad. Budget -57 tusen och vi ligger nu +88 mot det, dvs året pekar mot +31 tusen.
Nyheter är 50 tusen i extra corona-stöds-julklapp från Region Kronoberg, GM-lägret gick bra med 
+34 tusen, Markus har inte tagit ut någon kanslihyra (5 tusen), plus lite blandat smått. Innan 
årsskiftet tillkommer främst medaljinventering av Tjalles. Till nästa möte tar Markus en närmare titt 
på Blekinges och Östergötalands ekonomi.

§ 14. Föreningarnas punkt
-

§ 15. Övriga frågor
* Datum årsmötet 2021. Vi beslutade lördag 6 mars, sannolikt digitalt.
* Inget nytt när det gäller distriktsutbildningar av funktionärerna: starter, eltid och domare. Markus 
kollar på det till nästa möte.
* Lördagsträningarna i Telekonsult Arena är pausade pga corona, men vissa är där och tränar ändå. 
Markus skriver något på hemsidan och mailar ut till de klubbar som tecknat en prenumeration.

§ 16. Nästa möte samt avslut
* VP-möte fredag 8 januari kl. 13.30-16.00 via Teams.
* Styrelsemöte tisdag 19 januari kl. 19.15 via Teams.
* Mötet avslutades.

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
15/12 §13 Kolla Blekinges och Östergötalands ekonomi Markus 19/1
15/12 §15 Planera vidare mot funktionärsutbildning starter, eltid, domare Markus 19/1

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Patrik Eklund
Sekreterare Ordförande/justerare


