
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE MED SMÅLANDS 
FRIIDROTTSFÖRBUNDS STYRELSE HOS TOMMY URSBY 2007-09-03 
 
Närvarande: Hans Fagher Arne Olsson Zanne Bogeman Anders Andersson Tommy Ursby Kettie 
Gustavsson Ingela Nilsson (tom § 7) samt AnnLis Hellsten           
förhindrad Ove Davidsson och Ronny Krönvall 
 
§  1.  Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
 
Hans Fagher öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. 
 
§  2.  Protokolljustering 
 
Protokoll från 13 juni justerades. Till dagens protokollförare valdes AnnLis Hellsten. 
 
§  3.  Skrivelser 
 
Information från Smålandsidrotten genomgicks och lades till handlingarna.  
Götalandsregionen håller föreningsmöte samt årsmöte i Värnamo 20 oktober. Beslut att: Hans Fagher, Anders 
Andersson och Ove Davidsson representerar styrelsen vid detta möte. Götalandsregionen söker arrangörer till 
nästa år. 
 
§  4.  Inbjudningar 
 
Inbjudan till förbundsstarter dock har anmälningstiden gått ut 
 
§  5.  Rapporter 
 
Inga rapporter fanns 
 
§   6.  Svenska Friidrottsförbundet 
 
Sköts bra 
 
§   7.  FC/et Ingela Nilsson 
 
Projekt Kick off 2006 nya tränare har avslutats och FC Växjö har nått målet, 300 st och fick därmed en 
guldplakett. 
Idrottslyftet som ersätter Handslaget börjar Ingela Nilsson och Arne Olsson få grepp på. 
Fler arbetsuppgifter har lagts på FC Växjö däribland en Framtidsledarutbildning, ansvarig för denna är Joakim 
Karlsson från Tranås, löptränarutbildningen kommer ev. nästa år Ingela Nilsson kollar detta 
Det kommer att bli ett läger för 13-14åringar i Nybro, Mikael Johansson, Oskarshamn är ansvarig 
Verksamhetsplan kommer senare i höst  
 
§   8.  VM-guld Carolina Klüft 
 
 
Enligt tidigare beslut kommer ”Carro” att få 10000 kr i träningsbidrag från Smålands Friidrottsförbund. Summan 
sätts in på IFK Växjös konto     
 
§   9.  Höstens regionmöte 
 
Den 17-18 november är det Regionmöte i Värnamo, inbjudan kommer från Svenskan, då är det också vår 
ledarträff samt kommittémöte boka in detta i agendan. Arne Olsson söker kulturbidrag hos Smålandsidrotten 
 
§  10.  Tävlings- och veterankommittén 
 
Arrangör för Lag UDM finalen saknas, förslag Eksjö Södra tillsammans med Stensjön, Hans Fagher kollar med 
dem. 



Rapporter från tävlingar: DM 10000, Växjö LK: kontrollanten Tommy Ursby rapporterar att tävlingen gick 
mycket bra. 
 
Kettie Gustavsson var kontrollant i Högby 11 juli. DM 5000m, 3000m och 2000m, tävlingen var försenad annars 
fungerade det bra. 
Stora DM dag 1 i Nässjö, kontrollant Zanne Bogeman: En bra tävling mycket god stämning, en del lopp borde ha 
varit tjuvstarter, men släpptes iväg ändå. 
Stora DM dag 2 i Eksjö, kontrollerade gjorde Anders Nykvist, Tranås även här var det en bra tävling men han 
efterfrågar nedskrivna regler så det blir lika för alla. TÄK kommer att se till att 2008 blir DM:s år  
UDM 14,13,12 där det saknades arrangör in i det sista blev förlagt till Högby, stort tack för detta. Kontrollant var 
Christian Hermansson, Nässjö som meddelar att allt var bra förutom att det var alldeles för få funktionärer. 
Lag-DM finalen i Villstad, kontrollant Thomas Borglin: ett mycket bra arrangemang men starten blev 
framflyttad 20 min då det var ändringar in i det sista, därefter hölls tidsprogrammet perfekt. Gräset på innerplan 
var för långt, varvräknare och klocka saknades på långloppen. Organisationen, tidtagningen, resultatservice, 
funktionärer samt förplägnad var mycket bra.  
Nu återstår UDM klubblagsfinal, Zanne Bogeman blir kontrollant om tävlingen förläggs i Eksjö eller Jönköping 
samt Marathon i Växjö där Tommy Ursby kontrollerar. 
 
§ 11.  Ungdomskommittén 
 
Ingela Nilsson rapporterar från Danmarksresan där Småland vann. Ungdomarna ställde upp till 98 % en del har 
skickat tackkort till förbundet för nöjet de bjöds på samt för maten på hemresan. Minus var att arrangören inte 
hade fixat en pokal eller liknande till segraren 
Zanne Bogeman rapporterar att Martina Johansson som är huvudansvarig för smålänningarna i Malmö nu är klar 
med anmälningarna dit. 136 aktiva åker. Uttagningarna har skett efter vissa kvalgränser samt DM deltagande 
 
§  12.  Utbildningskommittén  
 
Arne Olsson rapporterade att ekonomin är under kontroll.  
3 klubbar restar med betalning för tidigare utbildningar, krav har skickats 
Höstens kurser är på väg ut till föreningarna. Marcus Andersson lägger ut dem på vår hemsida. 
Ny kurs; Barnledarutbildning 7-10 år 071110 i Växjö. Arrangörskurs planeras i Vrigstad 080404/05, Per Crona 
har bollen. Ingela Nilsson och Arne Olsson jobbar på 2008 års utbildningsprogram, detta gäller också 
idrottslyftets nya normer 
 
§ 13.  Hemsidan Smålands friidrott 
 
Fungerar helt otroligt bra, ny dator inskaffad enligt tidigare beslut 
 
§  14.  Anläggningskommittén 
 
Tommy Ursby meddelar att Habo har invigt sina banor, att Ljungby kommun budgeterat för banor 2008, ny 
beläggning i Sävsjö är det budgeterat för 2008 samt i Värnamo 2009. 
 
§  15.  Statistikkommittén 
 
Internet fungerar bra. Svenskan har börjat dela på 16 och 17 årsklasserna. 16 årsrekord för Småland införs 2008  
 
    
§  16.  Finanskommittén 
 
Hans Fagher meddelar att budgeten följs med råge 
 
§  17.  Veterankommittén 
 
Ronny Krönvall per mail till AnnLis Hellsten. Allt under kontroll, information går ut till alla intresserade och är 
omtyckta. Veterancupen har bara en deltävling kvar, Högby leder lagtävlingen strax före Oskarshamn 
individuellt har Jan Berg, Oskarshamn flest poäng  
  
§  18.  Information/kommunikation 



 
Fungerar mycket bra 
   
 
 
§  19.  KP Herbert Jobäcker 
 
Jobbar mycket bra får ofta stöta på föreningar om både det ena och det andra, var snäll respektera sista datum på 
rapporter och dylikt 
 
§  20.   Övriga frågor 
 
a) En skrivelse från Bottnaryd angående en incident som hände vid VSM i Värnamo lästes igenom men 
behandlades ej då vi inte har några befogenheter då det gäller SM tävlingar. Hans Fagher svarar Bottnaryd i 
egenskap av tävlingsarrangör 
b) årsmötet är förlagt till Terazza i Ljungby 080301 
c) SDF konferens 23-24/11 Förslag: Tommy Ursby och Ingela Nilsson deltager 
 
§  21.  Nästa möte 
 
 Någon gång i november, Hans Fagher kallar till möte. Täk har möte 7 oktober kl. 14.00 i Värnamo 
 
§  22.    Mötets avslutning 
 
Hans Fagher avslutade mötet. Stort tack till Birgitta Ursby för god förtäring  
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
…………………………………. ……………………………………….. 
AnnLis Hellsten  Hans Fagher 


