
Anteckningar förda vid ledar/UCträff i Vrigstad 2008 
 
AnnLis Hellsten hälsade välkommen till årets träff och lämnade ordet till Stefan Olsson, vår 
nye förbundskapten. 
Han inledde med att lämna lite fakta om Småland som han tycker är ett av de bredaste 
distrikten med bra spetskompetens. Småland hade 766 poäng och hela 22 klubbar som 
placerat sig vid SM 15 år och uppåt. Stefan har också minnen från Växjö där han varit speaker 
i tipshallen två helger i rad. 
Stefan jobbade ett år som gympalärare, därefter ett år som civilekonom sedan återvände han 
till idrottens värld. Hans största merit som aktiv är en silvermedalj på 4x800m vid SM 1983. 
1978 startades speakerkarriären med ett inhopp vid Kalle Ankafinalen i Karlstad. Den som 
igentligen skulle ha pratat kom för sent varför Stefan såg sin chans och på den vägen är det. 
Det första stora uppdraget kom på SM 1990 och för Eurosport 1994. 
De två största ögonblicken är VM 95 i Göteborg och EM 2006. 
1972 startade Stefans liv som friidrottare, först som aktiv därefter tränare för ungdomar, sedan 
följde styrelseuppdrag och ett kanslichefjobb, nu är det alltså förbundskaptensrollen som 
gäller. 2005 ville Stefan gå vidare och hamnade då inom golfen men är nu tillbaka på banan 
igen. Att ge folk chansen är viktigt för ingen är oumbärlig. Man måste vara beredd på att se 
framåt och utvecklas, tyvärr är det bara medaljer som räknas i medias värld, ha tålamod det 
finns fler vägar till framgång. 
Stefans ledstjärnor: 

 Se människan – bry dig 
 Ge förtroende och mandat 
 Skapa trygghet och lagkänsla 
 Visa engagemang, passion och glädje 

Stefan tror på helheten, därför finns även kost -media och mentala frågor med i programmet. 
Stefans motto är: Har man klarat kvalgränsen ska man få åka 
Stefan avslutade med att säga att det är viktigt att behålla aktiva och tränare samt att vara 
beredda på att den tredje motionsvågen snart kommer. 
Stefan avtackades med blommor och paket 
 
Nästa punkt på programmet var information om FIG Växjö ordet gick till Kai Bolö. 
Han berättade mycket medryckande om hur det är att gå på FIG. 380 elever har gått ut, och 
det finns 27 platser på tre år. Man lägger ner mycket energi på trivsel och har skapat en social 
kontakt som kallas senaten, vill du veta mer så gå in på www.figvaxjo.se 
Nu tog en mycket god middag vid och kvällen avslutades med verbal samvaro 
 



Dag två: 
Tomas Riste svenska friidrottsförbundet: 
Information angående remissförslagen som började 2006 med en lång diskussion i förbundet 
varför Christer Clerselius fick i uppdrag att undersöka detta. 2007 bestämdes det att vi inte 
lägger ner FC men utvecklar dem. Det finns 23 specialförbund varav sju fungerar mycket bra, 
tre bra men resten inte så bra. Det bestämdes att se över SDF: en för att få en helhetssyn på 
dess verksamhet. Man vill samordna utbildningen FC blir UC som står för 
utvecklingscentrum. De pengar förbundet skickar ut måste kunna granskas av revisorer. 
Planeringscykeln diskuterades. Tomas påpekar ofta att det måste bli bättre Vi känsla och 
samarbete. Att arenaföreningar inte deltar på SDF möten är inte bra, vi måste hitta en lösning 
för att det i framtiden blir Vi inte DE och Vi. Det är viktigt att SISU ska genomstråla alla 
instanser för de har resurserna. 
Nya röstlängden diskuterades, svenskans förslag enligt remissen är att varje SDF är en 
valkrets, vid förbundsmötet ska det finnas 113 ombud fördelade enligt följande, 50 ombud 
riktas mot SM-poäng, 40 mot lokstöd resten på SDF  
Ombuden väljs alltid på SDF mötet se ombudsförslag på Svenskan 
Tomas menar att de små föreningarna är viktiga om man vill ha ett starkt förbund. 
Om man är medlem i Svenska FIF är man automatiskt medlem i sitt SDF.  
Svenskan kan tänka sig att höja medlemsavgiften för att få ökade intäkter och menar att  

1. Svenskan tar ett större ansvar för SDF 
2. Föreningarna tar ett större ansvar för SDF 

För svensk friidrotts bästa måste man diskutera vart pengarna ska gå, till den starka eller 
svaga sidan??? 
Viktigt med Jämlikhet över hela organisationen och att kraven blir lika 
Många frågor ställdes nu till Tomas som rätade ut de flesta frågetecknen dock inte den 
ekonomiska biten. 
Tomas avtackades med blommor 
Nu följde information från alla sektioner om detta kan du läsa på hemsidan. Glöm inte söka 
DM tävlingar.  
 
Vid pennan/datorn AnnLis Hellsten 
 
 


