
Sammanslagning Smålands FIF och Blekinge FIF

Bakgrund
Sedan ett drygt år tillbaka har en organisationsutredning pågått inom Svenska Friidrottsförbundet 
som bl.a. tittat på hur andra idrotter har organiserat sig regionalt och konstaterat att de flesta har 
färre antal distrikt/SDF än RF:s 19 och friidrottens 23. De har även tittat extra på simning och 
gymnastik som både liknar oss och som nyligen har genomgått en omorganisation till färre SDF. 
Organisationsutredningen har även konstaterat att resurserna inom dagens 23 friidrotts-SDF 
varierar väldigt mycket, vissa är stora, starka, har anställd personal och mycket verksamhet, 
medan de flesta är mindre, baserade helt på ideella krafter och har svårt att bedriva så mycket 
verksamhet.

På Förbundsårsmötet i mars 2019 togs beslut om fortsatt utredning med bl.a. följande tillägg:
• UC:n liksom Götaland, Svealand och Norrlandsregionerna avvecklas och uppgifterna tas 

över av SDF eller SFIF
• Färre SDF (ca: 10 st), men ”kluster” (ca: 40 st) som komplettering
• Varje SDF ska vara kopplat till något ”resurscenter” (FIG, PC, stark förening) och ha 

möjlighet till minst 0,8 heltidstjänst.
• Tydligare regionalt uppdrag och styrning från SFIF

SFIFs arbetsgrupp har sen bjudit in alla SDF till ett möte i samband med Finnkampen där man fick 
tycka till och komma med förslag. Vi har även haft ett enskilt möte mellan SFIF, Småland FIF och 
Blekinge FIF 28 sep i Växjö och därefter bara Småland & Blekinge 11 okt i Växjö. SFIFs 
arbetsgrupp har än så länge legat lågt med att komma med några förslag. Nästa hållpunkt är 
Ordförandekonferensen i november och sen lämnar de ett förslag till Förbundsstyrelsen i januari, 
som i sin tur lägger ett förslag till Förbundsårsmötet. Vid bifall är siktet nu att den nya regionala 
organisationen med färre och nya SDF ska vara på plats 2021-01-01.

Smålands FIF och Blekinge FIF har sedan flera år redan samarbetat kring utbildningar och läger, 
så när organisationsutredningen kom igång kändes det tidigt naturligt att vi kommer att slås ihop. 
Blekinge har även aktivt förespråkat detta. Sommaren 2019 bildade vi en arbetsgrupp bestående 
av från Småland: Patrik Eklund (ordf), Ari Turunen (styrelsen) och Markus Andersson (anställd 
kanslist 80%) samt från Blekinge Bosse Nilsson (ordf), Lars Molin, (styrelsen) och Oscar Hjerm 
(webbansvarig).

Tankar från Småland-Blekinges arbetsgrupp nu och framöver (inga beslut ännu):

Småland-Blekinge skulle uppfylla förbundsårsmötets inriktningsbeslut
I Växjö finns alla tre typer av ”resurscenter” som framtidens SDF ska ha ett närmare samarbete 
med, Friidrottsgymnasium, Prestationscenter och stark förening (IFK Växjö). Smålands FIF har 
redan idag anställd personal motsvarande 0,8 + 0,25 heltidstjänster (+0,5 i tillfällig projekttjänst) 
och Blekinge skulle tillföra ytterligare lite resurser. Småland-Blekinge är redan ett gemensamt UC-
område så att ta över dessa uppgifter = utbildningar, innebär i praktiken ingen ändring. Däremot 
oklart hur vi ihop med andra nya SDF inom Götaland, alternativt SFIF, tar över Götalandsregionens
uppgifter med GM 13-14år och Götalandsserien. Angående ”kluster” kan man tänka sig ett 
samarbete klubbarna i mellan inom Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län, med 
stöttning från SDF:et, för mer lokal samverkan och verksamhet.

Formalia / stadgar / beslut på förbundsårsmötet
Distriktsindelningen regleras i SFIFs stadgar, så det behövs ett beslut på Förbundsårsmötet för att 
ändra. Om organisationsutredningen inte känner sig klara för ett beslut så att förbundsstyrelsen 
aldrig lägger något förslag till FM-20 om att slå ihop SDF, men vi inte vill vänta, då kan vi skriva en 
egen motion i förväg om att enbart slå ihop Småland-Blekinge. Det kan också bli så att ett förslag 
läggs fram av förbundsstyrelsen, men osäkert om det röstas igenom, då kan vi tilläggsyrka på FM 
att i alla fall Småland-Blekinge ska slås ihop vid årsskiftet 20/21. 

Vid sidan om denna stadgeändring behöver Blekinge FIF ha ett (eller två?) årsmöten som beslutar 
om nerläggning och att nuvarande organisationen Smålands FIF, som finns kvar men byter namn, 
tar över verksamhet, tillgångar, skulder och eventuella avtal med tredje part. Även Smålands FIF 
behöver ha ett årsmötesbeslut på namnbyte och övertagande av verksamhet, m.m. Alterantivet att 



lägga ner båda nuvarande organisationerna och bilda en helt ny skulle innebära mer jobb.
SmFIF följer i stort sett SFIFs senaste normalstadgar för SDF och Blekinge FIF planerar att anta 
nya stadgar likadana vid sitt nästa SDF-årsmöte, så ingen avgörande skillnad där.

Styrelse och kommittéer
Smålands stadgar säger nu att styrelsen ska bestå av ordförande plus sex ledamöter, varav en 
plats nu är vakant. Ökar vi detta till ordf + 7 finns två platser för ledare från Blekinge. Smålands 
styrelse består nu av Patrik Eklund (ordf), Marina Karlsson (vice), Maria Jonasson, Ari Turunen, 
AnnLis Hellsten, Ronny Krönvall (samt två hedersledamöter). Från Blekinges nuvarande styrelse 
har Lars Molin och Lisbeth Nilsson (nu sekr) uppgett intresse att ingå i den framtida styrelsen.

Småland har kommittéer för Tävling, Ungdom, Statistik och Veteran. Blekinge har inga kommittéer,
men Peter Persson som nu jobbat med GM & DM i Blekinge har uppgett intresse av att gå med i 
tävlingskommittén, och Marie Grahn som nu är Blekinges veteranansvarige är intresserad av 
veterankommittén. Vi har även Henrik Hultman som varit Blekinges kontaktperson i 
utbildningsfrågor / UC plus ytterligare några ledare i Blekinge att tillfråga.

Smålands valberedning består nu av tre personer, en från varje län, i framtiden utökas det 
lämpligtvis med en fjärde person från Blekinge.

Namn. Arbetsgruppen har diskuterat både ”Småland-Blekinge Friidrottsförbund”, ”Region Sydost 
Friidrottsförbund” och ”Sydost Friidrottsförbund”. Inga skarpa åsikter om något, Småland-Blekinge 
är tydligare, Sydost kortare/enkare. Bland övriga SDF ser det ut bli blandat med nya och gamla 
namn i framtiden så vårat namn kommer ”passa in” oavsett vad vi väljer.

Logotype. Smålands är röd-gul och har två löpare som bakgrund och ”Friidrott Småland” i stor text
ovanpå. Blekinges är grön-vit, även här en löpare, några slingor från löparen till ett löv och ovanför 
slingan står Blekinge Friidrott. Inte heller här några skarpa åsikter, men bra om vi tar med oss 
gemensamma delar så man känner igen något. Löpare är gemensamt, Blekinge har faktiskt även 
haft röda tröjor vid GM så den färgen kanske funkar. Antingen sätter man båda loggorna tätt 
bredvid varandra, eller delvis bakar ihop dem, eller tar fram något helt nytt.

DM-tävlingar. Både Småland och Blekinge har tunna startfält i främst senior- och juniorklasserna. 
Blekinge har inte haft separata DM-tävlingar utan istället satt DM-status på enskilda grenar i 
befintliga arenaarrangemang. Vissa vanligare grenar som t.ex. 60m och längd har körts varje år, 
andra vartannat. Detta liknar Smålands nya förslag till 2020 att ändra DM-helgen ute till en DM-
dag, där hälften av grenarna körs ett år, andra hälften året därpå. Småland föreslår även att slå 
ihop klasserna 12-13, 14-15 samt 17-19-senior för att koncentrera deltagandet. Blekinge har redan
2års-klasserna 13-15-17-19-sen. Summerat lär vi inte ha några problem att komma överens om 
vilka klasser och grenar som ska ha DM i framtiden.

DM-medaljer. Här har Småland ”tyvärr” ett stort lager som räcker några år framåt, vi är överens om
att det inte är försvarbart att kassera dessa, utan vi fortsätter dela ut tills flertalet är slut. Blekinge 
har inget större lager och får fortsätta köpa in tills vi har en gemensam medalj om några år.

GM. I Blekinge har distriktet stått för startavgifter och gemensam bussresa, även haft 
gemensamma träffar för de aktiva innan tävlingen. Småland ställer sig positiv till sådant, men det 
är svårare att få till i ett geografiskt större distrikt. I Småland har föreningarna själva stått för resor 
och avgifter. Vi funderar dock på att komplettera det GM-läger vi har på hösten inomhus med ett på
våren/sommaren för att få till mer sammanhållning de aktiva i mellan. Varken Blekinge eller 
Småland har nu några kvalgränser till GM utan tycker att alla intresserade får plats.

Statistik. Blekinge har distriktsrekord även om de nog inte är helt uppdaterade, Oscar kan fixa det.
Smålands och Blekinges respektive distriktsrekord 2020-12-31 sparas/arkiveras, som mycket 
annat, men därefter slås listorna ihop till en gemensam. Topplistor och annan statistik blir svårare 
att få fram komplett från Blekinge, endast KA2 och Gnistan har nog. Årsbästa-statistik för nu 
Småland själv, men här ska SFIF ordna detta från 2020. Småland har även massa blandad 
statistik i Verksamhetsberättelsen, det mesta bara för det aktuella året, men även några historiska 
sammanställningar.



Sanktionshantering/FRIDA. Nu är det Bosse eller Lars som sköter det för Blekinges del, 
inloggningen är personlig så här får de fortsätta hantera, tills SFIF antingen slagit ihop SDF:en i 
FRIDA så Markus kommer åt Blekinges arrangemang, eller slopat FRIDA och ersatt det med något
nytt, som vi förstått ska ske.

Ekonomi. Småland omsätter ca: 1 miljon, Blekinge knappt 100 tusen. Småland har en service-
avgift som består av en grundnivå på 550 kr (ej arena) eller 1100 kr (arena), plus ett tillägg på 200-
7000 kr baserat på föreningsstorlek som de ca: 20 största föreningarna påverkas av. Småland har 
även en arrangörsavgift 1kr / start vid sanktionerade arrangemang. Blekinge har en service-avgift 
på ca: 1000 kr / förening. Huvudsakligt förslag är att Smålands avgifter gäller i framtiden. Blekinge 
har knappt 60 tusen i kassan för tillfället som nya organisationen får ta över, inga skulder.

Utbildningar, läger och lördagsträningar i Telekonsult Arena. Här kör vi redan gemensamt 
sedan några år tillbaka, så ingen förändring i framtiden.

Arkiverat material. Typ verksamhetsberättelser, jubileumsskrifter, massa andra typer av skrifter, 
dokumentation, protokoll, etc. Oscar är osäker på vad Blekinge har men kollar upp. Småland har 
massor på olika ställen, förteckningar finns som Markus mailar.

Kanslitjänst 80%. Mer arbetsuppgifter när verksamheten växer med +20% fler föreningar, 
kontaktuppgifter och kontakter via mail/tel, fler arrangemang, inbjudningar, resultatlistor, fler starter,
mer statistik, osv. Samtidigt kommer nya SDF:et få mer intäkter i form av Service-avgifter och 
Arrangörsavgift samt sannolikt även större SDF-bidrag från SFIF och RF SISU Småland/Blekinge. 
Markus som nu är anställd kanslists på 80% vill dock helst inte öka. Att lägga ut en del av 
ekonomin (bokföring m.m.) på Idrottsservice Småland AB är en möjlighet, kostnaden för det är ca: 
3000kr/mån motsvarande ~8% tjänst, det kanske lagom går jämt upp med ökat arbete för Blekinge
och även ökade intäkter därifrån.

Steg vidare i processen...
Vad tycker / tänker föreningarna i Småland och Blekinge? - Diskussion på Höstmötet 9 nov.
Vad föreslår förbundsstyrelsen till Förbundsårsmötet, och vad beslutas sen där?
Närmare juridiska detaljer / råd från SFIF om tillvägagångssättet för SDF-sammanslagning?
Fler praktiska detaljer inom Småland/Blekinge för oss att fundera på och ta ställning till?



Bilaga, anslutna föreningar
Småland 99 st och Blekinge 20 st, summa 119 st, fördelat enligt följande.

Har aktivitet på   arena  :

Småland (33)
Alvesta FI
Apladalens LK
Athletics 24Seven SK
Bottnaryds IF
Eksjö Södra IK
FIK Färjestaden
Glasrikets RC Nybro
SK Graal
Habo FIF-04
IK Hakarpspojkarna
IK Hinden

Hovslätts IK
Hultsfreds LK
Högby IF
Kalmar SK
Lekeryd-Svarttorp SK
Ljungby FIK
Markaryds FK
Målilla-Mörlunda SK
OK Njudung
Oskarshamns SK
Ruda IF
IK Sisu

Skruvs IF
Stensjöns IF
IFK Sävsjö
Södra Vi IF
Tranås AIF FI
Villstads GIF
Wärnamo SK
Västerviks IF
IFK Växjö
Växjö LK

Blekinge (6)
UF Contact
FIF Gnistan
KA 2 IF
Kyrkhults SK
Team Blekinge LF
IF Udd

Har   inte   aktivitet på arena:

Småland (66)
338 Småland ToMSF
SOK Aneby
Anderstorps OK
Ankarsrums OK
Björkshults IF
Blackstads IF
IFK Borgholm
Bredaryds SOK
Brittatorp TK
Burseryds IF
Böda IK
Elmhults SC
Emmaboda-Verda OK
FK Finn
F&S Eksjö
F&S Jönköping
F&S Kalmar
F&S Ljungby
F&S Markaryd
F&S Nybro
F&S Torsås

F&S Vetlanda
F&S Vimmerby
F&S Älmhult
Föra AIK
Gamleby OK
OK Gisle
Glömminge-Algutsrum IF
Gnosjö FK
Hallaryds IF
IF Hallby SOK
Hestra SSK
Hillerstorps GoIF
Hossmo RC
Hultanäs SoFK
Ingelstad IK
Jönköpings OK
Kalmar OK
Kalmar RC Triathlon
Lönashults GoIF
Misterhults AIS
Mörbylånga GoIF
OK Norrvirdarna
Ocab RC

OCR Oskarshamn
Persnäs AIF
Risinge LK
Rydaholms IF
Skillingaryds FK
Skullaryds SK
Sommen-Bygdens SK
Storebro SC
Team Runnershigh IF
Tjust Bike o. RC
Trimate SK
Vimmerby SK
Visingsö AIS
IK Vista
OK Vivill
Väckelsångs IK
Västerviks IK
Västerviks OK
Växjö AIS
Ålems OK
Ölmstads IS
Örsjö IF

Blekinge (14)
F&S Karlskrona
F&S Olofström
F&S Ronneby
Gränums IF
Karlshamn OCR
Karlshamns Simklubb
Karlskrona Simsällskap
Karlskrona SOK
OK Orion
OK Skogsfalken
Ronneby OK
Runneby Runners LF
Salsjögänget MK
Stigmännen Karlshamns OK


