
Minnesanteckningar arbetsgruppmöte ”Östsvenska FIF”
Torsdag 4 februari 2021 kl. 19.30 digitalt via MS Teams.

Närvarande
Markus Andersson Smålands FIF, personal / sammankallande
Patrik Eklund Smålands FIF, ordförande
Marina Karlsson Smålands FIF, vice ordförande
Bosse Nilsson Blekinge FIF, ordförande
Lars Molin Blekinge FIF, vice ordförande
Henrik Hultman Blekinge FIF, utbildningsansvarig
Peter Håkansson Östergötlands FIF, ordförande
Krister Hultberg Östergötalnds FIF, vice ordf, utbildningsansvarig

Frånvarande Anders Kullen Havdelin, Svenska Friidrottsförbundet

Dagordning
Huvudsakligen uppföljning och uppdatering av den inventering som gjorts via mail 
gällande vilka engagerade och kunniga personer vi har i styrelse, kommittéer, personal i 
de tre distrikten som är intresserade av att fortsätta engagera sig.

Kraftcenter, personal och utveckling/samarbeten
Vi inledde med lite blandad diskussion. Växjö lyftes fram som en framtida centralort för 
distriktet med både stark förening, Friidrottsgymnasium och Prestationscenter kast. Här 
finns en del samarbeten redan med Smålands FIF, men kan förtydligas och utökas. Även 
bra om vi gör en inventering och upprättar samarbeten också med andra kraftcenter inom 
distriktet, t.ex. finns NIU-FIG i Jönköping, Norrköping och Karlskrona. Utbildningar, läger 
och DM-tävlingar bör såklart spridas inom det framtida geografiskt stora distriktet.

När det gäller personal har Smålands FIF två anställda, en kanslitjänst på 80% och en 
utbildningssamordnartjänst på 25%, till och från har SmFIF även haft projektanställningar. 
Östergötland hade fram till ca: 4 år sedan en kanslist, men ekonomin räckte sen inte. Inom
UC Mellan finns en anställd utbildningssamordnare. Blekinge har aldrig haft någon 
anställd. Vid distriktssammanslagningen kommer SFIF öka det ekonomiska stödet till oss 
motsvarande 20% tjänst.

Bra om nya SDF:et aktivt bedriver utvecklingsarbete framöver, upprättar olika former av 
samarbeten, samt sätter upp en målsättning vart vi vill nå t.ex. till 2025.

Personer inom Östergötaland

Peter Håkansson, nu styrelseordförande och ungdomsansvarig. I framtiden fortsatt 
intresserad av en styrelseplats i Östsvenska FIF, dock ej som ordförande. Mer intresserad 
av tävlingsfrågor framöver än ungdomsfrågor, särskilt GM 13-14 år och Götalandsserien, 
där vi som SDF kommer ta över viss planering när Götalandsregionen läggs ner.

Krister Hultberg, nu vice ordförande och utbildningsansvarig. Jobbar gärna vidare med 
utbildning och prioriterar det framför styrelsearbete. Jobbar ungefär halvtid på NIU-FIG 
Norrköping och andra hälften på Linköpings Universitet, också där delvis med att stötta 
elitidrottare. Har gått SFIFs utbildarutbildning, varit kursledare många gånger, ordnat 
seminarier, ledarträffar, m.m. Jobbar även med SM-tävlingar på arena och att få till 
samarbeten mellan klubbar.



Åsa Hallkvist Lestander, styrelseledamot och delat utbildningsansvarig med Krister. 
Precis som han nog bäst om hon får prioritera utbildnings- och tävlingsfrågor snarare än 
styrelsearbete. Har varit tävlingsledare på större tävlingar. Driver själv eget företag inom 
idrott/hälsa (utbildad fysioterapeut, certifierad coach SFIF och STAC elittränare, m.m.)

Arne Lindholm, nu kassör och lovat att fullfölja det, men planerar sen att sluta.

Ingrid Martini. Är sekreterare i ÖFIF (även i Motala AIF) men säger sig vara beredd att 
släppa det då hon tror det finns andra med bredare kunskap än henne i den framtida 
organisationen. Vi tänker dock att hon skulle passa bra i en ungdomskommitté och 
utesluter inte heller att hon skulle kunna platsa i en framtida styrelse också.

Mikael Eriksson, nu tävlingsansvarig. Uppger sig dock mest vara intresserad av 
långlopning, och planerar att sluta sitt uppdrag på distriktsnivå.

Anna Eronn, har nyligen tagit över som veteranansvarig och vi tänker att hon passar bra i 
den framtida veterankommittén. Är själv tävlingsaktiv i K45, sprint, mångkamp.

Cattis Ejdehage, tidigare veteranansvarig men lämnat över till Anna och slutat.

Joacim Kämpe, ledamot i veterankommittén. Själv aktiv veteran i LGIF, men inget särskilt 
på förbundsnivå och tror sig inte heller orka det framöver.

Marcus Kindbom, inget svar på mailen men vi tänker påminna.
 
Eva Hellgren, tidigare med i ungdomskommittén men har slutat.

Linnéa Agefjäll, tänkbar yngre engagerad person som dock har fullt upp med studier i vår
och sen flytt/osäkert men vi kollar läget till sommaren.

Frida Stark Helin också yngre engagerad person bl.a. inriktad på nya tävlingsregler för 
barn och skulle nog vara bra för ungdomskommittén.

Personer inom Blekinge

Bosse Nilsson, nu ordförande och är tillgänglig under sammanslagningsprocessen, har 
dock inte längre någon personlig koppling till friidrotten och avser sen att sluta.

Lars Molin, vice ordförande och kassör, är fortsatt intresserad av styrelsearbete i den 
framtida organisationen.

Lisbeth Nilsson, är sekreterare. Uppgav för ett år sedan att hon kunde tänka sig att 
fortsätta i den framtida styrelsen, men har i vinter inte svarat när frågan upprepades. Hon 
har varit sjuk och kanske har intresset sjunkit.

Henrik Hultman, har varit Blekinges representant i utbildningsfrågor och deltagit på flera 
UC-möten tillsammans med Småland. Är intresserad av att fortsätta med det. Fokus på att
få till samarbeten, bra kommunikation och nätverk.

Oscar Hjerm, yngre engagerad kille som ansvarat för hemsidan, även Facebook-
hemsidan. Dock uppgivit att framtida engagemang osäkert med tanke på jobb/flytt.



Peter Persson, ansvarat för GM & DM och är fortsatt intresserad av tävlingsfrågor.

Marie Grahn, veteranansvarig som redan har gått med i Smålands veterankommitté.

Krister Svensson, också hjälp till med GM tidigare men svarat att han ej är aktiv längre.

Patrik Stenlund, ungdomsansvarig. Har inte svarat på mailen, men upplevs vara en stark 
kraft i KA2 så vi får påminna.

Personer inom Småland

Patrik Eklund, ordförande och har även stöttat upp UC, projekt, funktionärsutbildningar 
och personalen. Sjukdomsfall i familjen nyligen har dock lett till andra prioriteringar så nu 
ej tillgänglig för omval.

Marina Karlsson, vice ordförande och även ordförande i sin förening (IK Sisu), planerar 
att fortsätta engagera sig i styrelsen.

Carl Hedin, ungdomansvarig och drivande för ungdomskommittén de senaste åren.

Maria Jonasson, har delat ungdomsansvaret med Carl men planerar nu att sluta där men 
vara kvar i styrelsen. Även aktiv veteran i K50, främst sprint & kast.

Ronny Krönvall, veteranansvarig och nog intresserad att fortsätta.

AnnLis Hellsten, styrelseledamot och även med i tävlingskommittén som medaljansvarig,
planerar dock att sluta.

Ari Turunen, styrelseledamot och har tidigare även varit projektanställd 
Föreningsutvecklare. Planerar dock att sluta.

Tommy Ursby, hedersledamot i styrelsen och även regelansvarig i tävlingskommittén. Har
trappat ner de senaste åren både i Smålands FIF och praktiska insatser i IFK Växjö som 
teknisk ledare, han är nog inte att räkna med i framtiden.

Ove Davidsson, också hedersledamot men ej varit aktiv på 10 år nu.

Markus Andersson, anställd kanslist på 80% med ansvar för hemsida, information och 
komminikation, skrifter, protokoll, ekonomi, m.m. Är även ordförande i tävlingskommittén 
och var tidigare för statistikkommittén som nu är nedlagd. Vill jobba vidare med något 
liknande, dock ej gå upp till heltid, kan istället tänka sig att gå ner i arbetstid.

Ingela Nilsson, anställd utbildningssamordnare på 25%, främst tränarutbildningar, ej 
funktionärsutbildningar, som inte heller ingår i SFIFs UC-uppdrag men som Småland kört 
ibland ändå. Fyller 65 år i år men planerar att jobba lite till. Är tränare på FIG Växjö och 
även tränare i IFK Växjö. Engagerad för Parafriidrott, jämställdhet och mångfald.

Ingemar Hedin, varit projektanställd "Friidrottsutvecklare" på 50% vår 2019 – höst 2020 
och blir nog snart igen när ett nytt / fortsatt projekt ”Friidrott enkelt” drar igång. Har 
engagerat sig mycket i Lag-UDM, läger, UC, m.m. och är utbildad instruktör för 7-10 år.



Leif Karlsson, revisor och aktiv veteranfriidrottare, fortsätter säkert.

Arne Lundblad, revisorsuppleant och precis som Leif aktiv veteran som nog fortsätter.

Plus fler personer inom kommittéerna, där de mest aktiva listas nedan.

Tänkbara grupper i framtiden
Inga beslut idag, bara lista över tänkbara personer som här och där behöver tillfrågas.

Valberedning
Här behövs en gemensam redan 2021 inför vårt första årsmöte 2022. Lämpligtvis en 
person från varje distrikt. I Småland och Östergötland har uppdragen rullat mellan 
föreningarna och SDF-styrelsen har ofta fått hjälpa till. I Blekinge tillfrågas Rolf Trulsson.

Styrelse
Småland:   Marina Karlsson, Carl Hedin, Maria Jonasson, Ronny Krönvall.
Östergötland: Peter Håkansson, Ingrid Martini?, Frida Stark Helin?
Blekinge:   Lars Molin, Lisbeth Nilsson?

Tävlingskommitté
Småland:  Markus Andersson, Lars Elfgaard, Carl Hedin
Östergötland: Peter Håkansson, Jonas Renholm?, Anna Parmerius? (regelfrågor),

 Lena Brattgård? (regelfrågor)
Blekinge:  Peter Persson

Utbildningskommitté (ny)
Småland:  Ingela Nilsson (anställd), Ingemar Hedin
Östergötland: Krister Hultberg, Åsa Hallkvist Lestander? Linnéa Agefjäll?
Blekinge:  Henrik Hultman

Ungdomskommitté
Småland:  Carl Hedin, Alexander Sjögren, Siri Elofsson
Östergötland: Frida Stark Helin?, Gabriel Gonsalez?
Blekinge:  ? (Henrik & Bosse har några tänkbara som tillfrågas)

Veterankommitté
Småland:  Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten?, Göran Graberg, Sven-Erik Martinsson,

 Ingvar Ellbring, Arne Lundblad, Elisabeth Johansson
Östergötland: Anna Eronn, (kanske fler)
Blekinge:  Marie Grahn

Nästa möte
SFIFs Förbundsårsmöte 27 mars, därefter nästa ”fas” i distriktssammanslagningen. 
Lämpligt med nästa arbetsgruppmöte när vi fått info från SFIF om detta i april / maj.
Markus återkommer med förslag på datum och dagordning.


