
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
 
Datum: Söndag 1 februari 12.30-19.00 
Plats:  Hemma hos Tommy Ursby i Växjö 
Närvarande:  Tommy Ursby, Annlis Hellsten, Hans Fagher, Herbert 
Jobäcker, Markus Andersson, Anders Andersson, Arne Olsson, Ove 
Davidsson, Thomas Borglin. 

 
 
§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Efter fika hälsade ordf. Annlis Hellsten välkomna till mötet och förklarade det öppnat. Dagordning 
hade skickats ut i förväg och godkändes efter mindre justeringar. 

 
§ 2. Protokolljustering – sekreterare 

Mötesprotokollet från Vrigstad 18 okt gicks igenom utan påpekan, godkändes och lades till 
handlingarna. Sekreterare till dagens möte valdes Markus Andersson. 

 
§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar) 

Kanslisten Herbert Jobäcker delade ut en rapport från Götalandsregionens årsmöte 25 okt, bl.a. 
innehållandes tävlingsdatum 2009 för Götalandscupen 1 & 2, samt Nordeakampen inne och ute, 
dessa är sen tidigare utplacerat i vårat program. 
Herbert hade fler skrivelser som kommit via mail och redan vidarebefodrats till styrelsen. Beslut togs 
att sådant ej behöver tas upp på framtida styrelsemöten, såvida det inget beslut behöver tas. 

 
Kassör Hans Fagher medelade att nytt från och med verksamhetsåret 2009 är att det räcker med 
enbart SmFIFs egen revisor, annars har vi haft en revisor utsedd av Smålands IF också. Var det 
gäller vår ekonomiska rapport för 2008 har revisorerna och även skatteverket godkänt denna, 0kr i 
restskatt. 
 
En skrivelse från valberedningens ordf. Thomas Borglin har inkommit och Thomas läser själv upp 
denna, där han medelar att han ej kommer stå till förfogande för omval vid SDF-mötet, utan avgår 
som valberedningens ordf. 

 
§ 4. Svenska Friidrottsförbundet 

Till Förbundsmötet i Malmö 28-29 mars väljs följande ombud: Ordf. Annlis Hellsten, Tommy Ursby, 
Anders Andersson och ev. Anders Nykvist, Tranås. Annlis kollar om Nykvist kan ställa upp. Markus 
Andersson har förhinder under lördagen, men kommer ev. som ”övrig” under söndagen. 

 
 a) Ny remiss, (inte kommit ännu) 

Som läget ser ut nu verkar det inte bli någon ny remissrunda utan FS lägger nog fram sitt förslag 
direkt på FM. Som är känt sedan tidigare innebär detta att SDF:s möjlighet till att ta in 
sanktionsavgifter och medlemsavgifter försvinner, vilket varit stora inkomstkällor för Smålands FIF 
(230.000+70.000 årligen). Det kommer förvisso bli ökat stöd från SFIF, 2008 års ”mindre generella 
stöd” till alla SDF på 28.000kr ska enligt SFIFs ordf Lennart Karlborg ”ökas rejält”, och det ska även 
skilja mellan distrikten. Småland som är ett stort distrikt med mycket verksamhet bör väl få högre 
stöd än mindre distrikt. Troligtvis kommer det ändå inte bli så mycket så det täcker detta 
inkomstbortfall. Sanktionsavgifterna som SFIF tar in kommer sättas lågt och ”enbart täcka 
sanktionskostnaderna” enligt remissen. Medlemsavgifterna till SFIF kommer däremot öka, särskilt 
för de större föreningarna. 
 
Totalt sett kommer dock föreningarna bli de stora vinnarna pga minskade sanktionskostnader, 
främst blir det såklart de föreningar som i dagsläget har höga sanktionskostnader, dvs de med 
större arrangemang, kanske främst stora motionslopp. SDF:en lär å andra sidan bli ”förlorarna”. 
Tanken enligt remissen är dock att ekonomiskt starkare föreningar ska kunna ”köpa tjänster” av 
SDF:en, som då blir en inkomstmöjlighet förutsatt att man kan motivera varför SDF:et behöver 
pengar, samt också leverera tjänster som föreningarna efterfrågar i utbyte mot frivilliga årsavgifter.  
 
Denna fråga kommer tas upp på SDF-mötet 2009 då FS förhoppningsvis offentliggjort sitt förslag till 
FM, och sen även på SDF-mötet 2010 då vi vet om det röstades igenom på FM 2009 och inkl. 
eventuella justeringar. 

 



§ 5. UC Småland Ingela Nilsson 
Ingela kunde tyvärr ej närvara (följde med aktiva till Pallasspelen i Malmö), men har skickat ett mail 
till styrelsen inför mötet som vi gick igenom. 

 
1. SDF-bidrags ansökan är inskickad.  
Bra, Hasse kollar.  
 
2. Nästa vecka blir det utskick på första kursen för våren 2009.  
 
3. Verksamhetsberättelse är på väg till Herbert 
Försenad, gör dock ej så mycket, Herbert har gett uppskov. 
 
4. Förslag på ny U-kommittéordförande har jag Mikael Johansson, Oskarshamn.  
Borglin medelar att han har tackat ja. 
 
5. Har lämnat förslag på ytterligare namn till U-kommittén till Mikael 
Vad vi känner till så avgår Martina Johansson, Terese Sandberg kommer tillbaka och ev. tillkommer 
även en Växjö-kille. 
 
6. Förslag på att 17-års matchen fixas av U-kommittén och inte UC 
Så är det redan, att detta uppdrag har fallit på Ingela beror på att hon är U-kom-ordf. 
 
7. Hur ska vi ha det med sammanträden för UC? Ska det sammanfalla med Smfif's möten? 
UC-gruppen beslutar om egna möten precis som en kommitté 
 
8. Hur ska återstående 50% av min tjänst vara? Tillsätta en person? Det behövs!! 
För att enbart ha hand om utbildningarna (7st kurser i höst, varav 4st genomförda) anser styrelsen 
att det räcker med 50%, eller kanske snarare 33% i framtiden, även om inget sådant beslut fattades 
just nu. För att lösa övriga arbetsuppgifter för UC som träningsdagar, föreningsbesök, läger, m.m. 
diskuterades en lösning i stil med att allt inte ska vara centrerat till Växjö, utan även Jönköping och 
Kalmar ska bli mer lokala UC-centrum i Småland och där en eller flera personer tar på sig ansvar 
och uppgifter för att sköta det lokala UC-centrat. Dock tänker vi ha kvar en anställd som 
administrerar det hela centralt. Detta är mest en framtidstanke under diskussion. 
 
9. Just nu nekar jag föreningsbesök och skolbesök, detta känns inte bra. Även träningsdagarna 
finns ju inte nu, de som brukar vara på loven. 
Se mötets kommentar på punkten ovan. 
 
10. Hur gör vi med lördagstiderna i Tipshallen? Låst överallt. Ska det fungera så måste de olika 
föreningarna som är där ringa på vaktmästaren så de öppnar. Det är ju inte meningen att jag ska 
vara där och öppna. Kan fungera så, ska prata med vaktis. 
Det finns ett telefonnummer till vaktmästaren, ringer man det öppnar han, dvs inget problem finns. 
 
11. 2.000 kr från föreningarna ska den vara kvar, borde det om vi kan lösa tipshallen och att vi gör 
föreningsbesök mm. 
Denna fråga kommer diskuteras på SDF-mötet 2009 och 2010 med anknytning till frågan hur 
SDF:ets ekonomi blir i framtiden, se § 4. a). 
 
12. När vi har 14-17 års kursen den 21-22 mars är det sammtidigt som spjut och slägguppföljning i 
tispshallen och även en tävling i diskus med världsrekordförsök av Kanter. 
 
13. Nu under en vecka har jag tre från Färöarna i Växjö på läger och lär dem hur det fungerar i 
svensk friidrott. Kanske det kan utmynna i ett samarbete med Småländska friidrottare. 
 
14. På måndag sitter jag i möte hela dagen med Daniel Bergin och Björn Lindén angående att jag 
ska vara med och hålla i utbildningen i april på Bosön. Utbildarutbildningen för utbildare i kurserna 
7-17 år. Kommer inbjudan till Småland nästa vecka. Vi bör skicka folk för det behövs fler. 
Se §9. b). 
 
15. Planerar för en Löptränarutbildning med Jessica Gylfe som gick utbildning på Bosön i januari, 
svårt med datum. 
 
16. Framtidsledarutbildningens datum är inte klart ännu. 
 



17. Kommer en Mentalträningsutbildning under året. Stefan Gustafsson som föreläsare från 
universitetet är klar. Detta blir en fortbildning i kursprogrammet. 
 
18. 18 april blir det fortbildning i häcklöpning i Växjö med Karin Torneklint. Detta är under diskussion 
hur vi ska lösa det eftersom FPC är inblandat. 
 
19. Hur ska vi ha det med läger i Västervik? Tycker vi satsar på det, det ger ju även äldre aktiva ett 
jobbtillfälle som instruktör.Ska vara inne snart hos Smålands IF. 
Ungdomskommittén får ta ställning till den frågan. 

 
§ 6. Årsmötet: Hur är läget 
 SDF-mötet/Årsmötet kommer gå lördag 14 mars på Hotel Hulingen i Hultsfred. Styrelsen startar sitt 

möte redan på fredagen med fika kl. 17.30 och därefter följer styrelsemötet. På lördagen är det 
samling och fika kl. 10.15. Årsmötet startar 11.00. Därefter följer lunch 13.00. Konstituerande mötet 
beräknas starta 14.30. Inbjudan skickas ut till alla föreningar om en vecka (en månad innan mötet). 
 
Rune Ohlssons vandringspris till ”Bästa kastarflicka” under 2008 enligt styrelsen och som kommer 
delas ut vid årsmötet beslutades att (åter igen) tillfalla IFK Växjös Anna Wessman. Främsta merit 
under året var 7e-platsen vid Junior-VM i Polen där hon förbättrade sitt Smålandsrekord på 
seniornivå och Svenska juniorrekord till 54.12, vilket hon även är tvåa genom tiderna i Sverige med 
efter Svenska rekordhållerskan Annika Peterssons (57.31). Anna tog även SM-brons och JSM-guld 
under året. 

 
§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson 
 
 a) DM arrangörer 

SFIF har kommit med sena ändringar och GM har tillkommit, vilket strulat till vårat tävlingsprogram. 
Här följer ändringar i vårt program i kronologisk ordning: 
Terräng-DM 19 april får en arrangör: Oskarshamns SK 
UDM 15-17 + JDM 19, dag 2  (24 maj) krockar med Stafett-SM och delas upp på WSK-spelen, 
Värnamo 31 maj (enbart grenen hinder) och Virdaspelen, Alvesta 7 juni (övriga grenar från dag 2) 
Stafett-DM (inlagt i Stora-DM 4-5 juli) flyttas till 6 juni, inlagt i Smålandsspelen (om ok från Växjö) 
Stora VDM (6-7 juni, Tranås) krockar med VSM Kastmångkamp och flyttas till 13-14 juni 
Mångkamps-DM 13-14 juni får en arrangör: Villstads GIF 
DM, VDM 10.000m (16 juni, Oskarshamn) går nu för nära inpå Stora VDM och flyttas till 7 juni 
UDM 12-14år (15-16 aug) ”krockar” med Stora USM / JSM och flyttas till 4-5 juli (inlagt i Stora DM) 

 
 b) Kontrollanter  

Preliminärt utses följande (som ska tillfrågas): 
7-8 feb Mångkamps-IDM: Peter Fritz/Mikael Johansson 
21 feb IUDM längd + kula: Allan Henriksson 
21-22 IJDM 19 + IUDM 15-17: Calle Nilsson/Tommy Ursby 
19 apr Terräng-DM: Calle Nilsson/Rolf Inge Torstensson 

 
 c) DM-regler i framtiden 

TÄK-ordf. Anders Andersson lägger fram förslaget att slå ihop de tre tvådagarsarrangemangen 
Stora-DM, Stora JDM19+UDM15-17 och UDM 12-14 till en enda stor DM-helg. Detta pga årliga 
problem att hitta lediga datum och arrangörer, detta skulle minska behovet av tre helger till en. Hans 
påpekar att detta kördes i slutet på 90-talet men ungdomar/juniorers dubbla placeringar i sin resp. 
seniorklassen försvårade prisutdelningarna. Å andra sidan, invänder Herbert & Markus, räknar man 
inte dubbelt kommer utfallet bli markant sämre för främst ”seniorklasserna” (är egentligen inte alls till 
för seniorer, utan öppet för alla åldrar) då 15-19åringar står för en stor andel av starterna där. En 
kompromiss för i år blir som framkom ovan att UDM 12-14år läggs in i Stora-DM, men de äldre 
ungdomarna och juniorerna har fortfarande möjlighet att ställa upp i både sin åldersbundna klass 
och den ”öppen för alla åldrar”. Diskussionen lär fortsätta på SDF-mötet och i framtiden. 
Anders föreslog också att ”förändringar” i DM-programets upplägg inte skulle ändras varje år utan 
som gälla i minst 3år. Inget klart beslut togs dock. 

 
 d) Distriktsmatchen 

Småland är på tur för att arrangera om det inte vore för Norge, men de kan/vill ej arrangera säger 
de, så det blir väl i Småland då. Midsommar passar oss bra. 

 
  



  e) Rapporter från genomförda DM 
 12 sep DM 10.000m, Nässjö. Markus Andersson, pga funktionärsmisstag sprang en löpare ett varv 

för lite (antecknades för 9600m i resultatlistan). Dröjde 1,5h efter A-heatet sprungit imål, 30min efter 
B-heatet, innan prisutdelningen kom igång. En Aneby SOK-löpare saknade först noteringen ”ej DM” 
i resultatlistan, fixades efter min påpekan. 
20 sep, Lag-DM, Jönköping. Anders Andersson, trevligt arrangemang tyckte de flesta av gästande 
lag.  Lite förskjutningar i tidsplanen på löpsidan annars bra arrangemang. 
21 sep, Lag-UDM Final, Värnamo. Patrik Eklund, en trevlig och välarrangerad tävling. 
21 sep, Långa Terräng-DM, Södra Vi. Ingen utsedd kontrollant. 
4-5 okt, Mångkamps-DM, Skruv. Calle Nilsson, väl fungerande organisation och trevliga tävlingar 
med hyfsat deltagande. Tekniskt problem med tidtagningsutrustningen gav en del förskjutningar i 
tidsprogramet. 
18 okt DM Marathon, Växjö. Markus Andersson, ingen anmärkning under loppet eller 
prisutdelningen, men efteråt konstaterade jag att 5-6st smålandslöpare i motionsklassen ej var med 
i DM-resultatlistan. Fick snabbt kontakt med Växjö LK och kom överens om att dessa skulle tas 
med. Så skedde dock aldrig trots 3-4st påminnelser under två månaders tid via olika kontaktvägar. 
Oftast inget svar alls, tävlingsledaren svarade men sen hände ändå inget. 
9 nov, DM Halvmarathon, Bromölla. Ingen utsedd kontrollant. 
10-11 jan, IDM, Karlskrona. Calle Nilsson har medelat Anders, ingen anmärkning. 
18 jan IVDM, Jönköping. Anders Andersson, ingen anmärkning. 
8 feb IUDM 12-15, Växjö. Mikael Johansson har medelat Anders, ingen anmärkning. 

 
§ 8. Ungdomskommittén Ingela Nilsson 
 Som nämndes under §5. 4 föreslår nuvarande ordf. Ingela Nilsson (som avgår vid SDF-mötet) 

Mikael Johansson, Oskarshamn som ny ordf. Mikael har tackat ja. Ingela har även föreslagit flera 
nya kommittéledamöter för Mikael. 

 
§ 9. Utbildningar Arne Olsson 

Arne medelar att ekonomin är under kontroll. Kursprogramet för 2009 finns på hemsidan och 
kommer tas upp på SDF-mötet. 

 
 a) Blekinges avgiftshantering 

Arne påpekar att Blekinges Hans Rolander ”dumpat” kursavgifter till 700kr jämfört med de 950kr vi 
tar för motsvarande kurs, samt att Blekinge i höstas skickade ut inbjudningar till småländska 
klubbar. Detta accepterar Arne ej, men styrelsen påpekar att vi inte kan bestämma över Blekinge. 
Även om smålandsklubbarna antagligen inte kommer skicka sina ledare/aktiva till Blekinge pga 
dålig erfarenhet av Rolanders kurser, dyrare resa, etc kan innebörden bli att föreningarna undrar 
varför Småland tar större avgift än Blekinge. Skillnaden ligger i att en del av idrottslyftet som ingår i 
kursavgiften (fastställd av SFIF) förs över av Sisu till Smålands FIF för UC-Smålands verksamhet. 
Arne styr här Sisu. Vi beslutar att köra vidare som tidigare. 

 
 b) Utbildningsledare  
 Om inhyrda instruktörer begär högre arvode än Sisu:s normer måste Sisu kontaktas. 

 
SFIF annordnar nya ”utbildningsutbildningar” på Bosön i Sthlm 3-5 april för alla tre 
åldersintervallerna 7-10år, 10-14år och 14-17år. Inbjudningar till detta har precis kommit och 
Småland bör skicka ett flertal då vi behöver fler kursledare. Arne har föreslagit tio namn för Ingela. 

 Intresseanmälan gör man till Ingela senast den 20 feb, därefter sker ett urval utifrån vad SmFIF 
anser sig behöva (dvs alla intresserade är inte garanterad plats) som sen skickas till SFIF 26 feb. 

 
 c) Övrigt 

Arnes ”värvningskampanger” för att få ihop deltagare till kurser har fått kritik, men det är styrelsens 
uppfattning att detta tvärt om är något positivt som Arne uppmuntras att fortsätta med. 

 
§10. Hemsidan Markus Andersson 

Markus medelar att IdrottOnline inte kommer innebära någon större förändring för SDF, vi kommer 
inte få någon egen sida som föreningar och SFIF utan kommer få logga in på SFIFs sida för att 
komma åt lite funktioner och material för SmFIF i detta IdrottOnline-system. 
 
Företaget .SE som idagsläget har ensamrätt på att administrera alla webbadresser som slutar på 
.se byter framöver affärsmodell så att de företag som i dagsläget har hand om webbhotel, mail, 
m.m. (Loopia i SmFIFs fall) framöver även ska kunna hantera webbadressen. Detta innebär att vi 
har allt som rör hemsidan hos Loopia istället för uppdelade på Loopia + .SE. Förutom att det blir 
smidigare att ha allt på samma ställe blir det faktiskt lite billigare också. 



 
§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby 

Värnamo får ny toppbeläggning i juli 
I Ljungby är man på gång att flytta idrottsplatsen, men vattentäkt gjorde läget lite osäkert. 

 
§12. Statistik Kettie Gustavsson 

Kettie medelar via en skrivelse till mötet att Smålands Bästa är klar. Hon tar på sig att göra 
innestatistiken också, som annars Herbert brukar sköta. Hon tänker stanna kvar som ordf. i 
statistikkommittén under 2009, därefter får vi se 

 
§13. Veteraner Ronny Krönvall 
 Ronny har också skrivit lite inför mötet, även om han inte närvarar.  

Eskil Ljunggren och Ingvar Lundberg har suttit mer än 20 år i Veterankommittén och bör tilldelas 
Smålands FIFs Förtjänstplakett för detta. Styrelsen säger ja. 

 
§14. Ekonomi Hans Fagher 

I egenskap av kassör gick Hans igenom ekonomin från fjolåret jämfört med budget. Vinsten blev 
66.485:79, vilket var 12 mer än budget på 54, och då hade vi ändå gjort extra inköp av T-shirts i 
slutet på året. Det egna kapitalet ligger nu på 561.605:59, vilket är bra sett till vår omsättning. Den 
största avvikelsen jämfört med budget var FC på 100.000kr, men då både på inkomst och 
utgiftssidan, dvs tog ut varandra. 

 
§15. Kansliet Herbert Jobäcker 

Herbert har som redan diskuterats en del via mail tänkt att sluta och förslag på ersättare är Markus 
Andersson, Nybro, som då tillsammans med Hemsidan och Kassör (Hans avgår vid SDF-mötet -09) 
blir anställd för dessa uppdrag. Styrelsen beslutade att anställa Markus på en 2/3-tjänst med start 
den 1 mars 2009. Då Herbert slutar vara ansvarig för Verksamhetsberättelsen slutar också Lotta 
Jobäcker hjälpa oss med redigeringen inför tryck. Beslut togs att köpa in ett redigerarprogram som 
Markus får lära sig så kan han själv göra Verksamhetsberättelsen och Kalendern utan att SmFIF 
behöver anlita tjänster utifrån. Eventuellt köper vi ett program med två licenser så Kettie även kan 
ha detta program på sin dator när hon arbetar med Smålands Bästa. Markus studerar nu på heltid 
(datavetenskap med inriktning på hemsidor + lite företagsekonomi), men tar en paus i studierna 
några år för att ”komma in” i kanslistjobbet ordentligt. 

 
§16. Övriga rapporter 

a) Ove Davidsson rapporterade från IK Hakarpspojkarnas 80års-jubileum som ägt rum i 
Tvetagården, Huskvarna den 31 januari 2009 (de fyller dock 80år idag, 1 feb). 
b) Annlis Hellsten var med på Ordförandekonferensen i Stockholm den 21-23 nov 2008. 
c) Ronny Krönvall var med på Veteranombudskonferens den 29-30 november på Bosön. 

 
§17. Övriga frågor A.   B.   C.   D. 

a) Herbert lyfter frågan ”vilka som ska kallas till styrelsemöten?” t.ex. om kommittéordföranden 
också ska kallas. Mötet beslutar dock att som tidigare kalla styrelsen, hedelsledamöter, kanslisten, 
samt ev. övriga som just då bedöms behövas vid mötet. Däremot ska även kommittéorföranden 
kallas vid olika typer av aktiviteter, evenemang och liknande. 
b) Angående regionträff 2009 tar vi beslut efter besked från SvFIF vid FM i Malmö 28-29 mars. 

 
§18.  Mötet avslutas 

Strax innan kl. 19 är mötesförhandligarna klara, ordf. Annlis avslutar mötet och alla 
styrelseledamöter tackar Tommy Ursby för gästfriheten och maten, samt beger sig hemåt. 

 
 
 
 
Protokollförare:  Markus Andersson 


