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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 
 
Datum: Fredag 13 mars 2009. 
Plats:  Hotel Hulingen, Hultsfred. 
Närvarande:  Tommy Ursby, AnnLis Hellsten, Hans Fagher, Markus Andersson, 
Anders Andersson, Arne Olsson, Ove Davidsson, Kettie Gustavsson, Ronny 
Krönvall, Ingela Nilsson, Mikael Johansson. Thomas Borglin (kom lite senare). 

 
 
§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Ordf. AnnLis Hellsten hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det öppnat. Dagordning hade 
skickats ut i förväg och godkändes. 

 
§ 2. Protokolljustering – sekreterare 

* Mötesprotokollet från Växjö 1 feb gicks igenom med två justeringar: 1. Rapport från genomfört DM 
(§ 7. e) den 8 feb, som egentligen inkommit efter mötet och skrivits dit i efterhand, flyttas till dagens 
protokoll. 2. Under § 17. a) ang. vilka som ska kallas till styrelsemöten tillägges att även 
kommittéordf. ska kallas vid styrelsemötet närmast SDF-mötet/årsmötet och Ledardagarna. 
* Sekreterare till dagens möte valdes Markus Andersson. 
* Förslag till rutin angående justering av protokoll beslutades att sekreteraren inom 2-3 dagar skriver 
färdigt protokollet och skickar ut till samtliga närvarande, som har resten av veckan på sig att läsa 
igenom och komma med justeringar. 1 vecka efter att mötet ägt rum betraktas protokollet som 
justerat och kan (först) då läggas upp på hemsidan. 

 
§ 3. Post (skrivelser-inbjudningar) 

Nye kanslisten Markus Andersson berättade lite kort om de inbjudningar han fått: 
* Smålands IF inbjuder till Sommarläger 2009 i Västervik 25-28/6 och i Gislaved 30/7 – 2/8. SmIF 
står för själva lägret, men varje idrott/SDF ansvarar för instruktörer i sin idrott. Mötet var inne på att 
inte arbeta något extra med detta, men senare under § 8. förespråkade Ungdomskommitté-ordf. 
Ingela detta läger, och det är U-kom. som i slutändan har ansvaret för detta = bestämmer. 
* Svenska Friidrottsförbundet inbjuder till Förbundsmöte i Malmö 28-29/3. SmFIFs utsedda ombud 
är sedan tidigare (lite justerat): AnnLis Hellsten, Tommy Ursby, Anders Andersson och Markus 
Andersson,  + Kjell Nilsson som övrig. 
* I samband med ovan inbjuder Skåne, Västerbotten, Norrbotten och Gotlands FIF alla SDF till ett 
möte på fredagskvällen då FS förslag ”Friidrott för 2010-talet” ska diskuteras. SmFIF deltar med 
alla/några av de ombud vi skickar till Malmö. 
* Smålands IF + SISU inbjuder till distriktsidrottsmöte i Kalmar den 18/4. SmFIF har 3 ombud/röster, 
utses gör Annlis Hellsten, Mikael Johansson och sen ännu ej klar ”Kalmarbo”. 
* Storebro SC inbjuder till 20års-jubileum den 4 april. 
* IK Hakarpspojkarna tackar i ett skriftligt brev för uppvaktningen vid deras 80års-jubileum 31/1. 

 
§ 4. Svenska Friidrottsförbundet 

 
 a) Årsmötet i Malmö, motioner, verksamhet, m.m. 

* Svenskan har nu presenterat det slutgiltiga förslaget till FM, där det kan konstateras att de nästan 
inte tagit till sig någon kritik alls utan förslaget är nästan oförändrat jämfört med remissförslaget. En 
justering är dock att SM-poäng/LOK-stöd ändras från 50/40 till 45/45 när det gäller hur många 
ombud valkretsarna ska tilldelas. En faktauppgift som tillkommit är hur mycket ekonomiskt stöd 
SDF:en ska tilldelas av SFIF, 100.000kr blir det för Smålands del.  
* I det stora hela kvarstår dock Smålands FIFs kritik gentemot förslaget som framkom i vårat remiss-
svar i okt-08. Kanske främst att ännu mer makt förskjuts till storklubbar/storstäder som Stlm, Gtbg & 
Malmö på bekostnad av landsbygden. Även slopandet av sanktionsavgifter efter antal starter (eller 
liknande), att SM-poäng istället för DM-poängen skulle avgöra rösträtten vid SDF-mötet, etc.  
* Mötet diskuterade en hel del och även de 11 inkomna motionerna till FM togs upp lite kort, men 
inga särskilda konkreta beslut fattades.  
* Markus presenterade ett förslag till såkallad ”service-avgift” som SmFIF har rätt att ta ut (beslutas 
på SDF-mötet) istället för årsavgifter & sanktionsavgifter om dessa skulle spolas. Likheten är dock 
stor och föreningarna får betala ungefär lika mycket som tidigare, utom de med stora långlopp som 
skulle spara litegrann jämfört med nuvarande sanktionsavgifter. Summerat går dock Småland som 
helhet ekonomiskt +90.000, där SmFIF & föreningarna ungefär delar lika på överskottet. Detta dock 
aktuellt först 2010 om FS nya förslag ”Friidrott för 2010-talet” skulle gå igenom på FM. 
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§ 5. UC Småland Ingela Nilsson 

* Ingela medelar att hon har lite mer arbete att göra än vad som man fick intrycket av enligt förra 
mötesprotokollet, bl.a. några fler utbildningar, sen som ”konsulent” blir det ständigt arbete vid sidan 
av som inte alltid syns utåt. 
* Kurserna flyter på. 
* Inlåst utrustning i Tipshallen, främst häckar, diskuterades en hel del. Detta pga skadegörelse. 
Föreningarna som kommer på lördagarna måste ju få tillgång till häckar att träna på. Kommunen har 
tävlingshäckar som borde gå att få tillgång till, men helst vill man träna på träningshäckar och då 
finns alternativen att hyra IFK:s eller köpa in i Smålands FIFs ägo. Ang. det senare finns inget föråd 
att isåfall låsa in våra häckar i, men kanske räcker det med kedja & hänglås runt häckarna. Inget 
beslut hur vi ska göra togs dock, men det är främst till hösten lösningen behöver vara klar. 
* Ingela delger sin oro över att ingen i dagsläget arbetar med ”utveckling” i Småland efter att hon 
gått ner i tjänst och avsagt sig detta. Förslag diskuterades att kanske projektanställa personer 
någon månad eller två under sommaren som ”UC-sommarjobb”. Gärna spritt i distriktet även till 
Kalmar & Jönköping då synpunkten att inte koncentrera UC-verksamheten till enbart Växjö tidigare 
framkommit. Inget beslutades dock hur detta skulle genomföras rent praktiskt, men UC får väl ta lite 
ansvar i denna fråga och hålla ögonen öppna efter lämpliga och villiga kandidater. 
* Det har varit klent intresse från Smålands del för Utbildar-utbildningen på Bosön 3-5 april 
innehållande utbildarutbildning för alla tre nivåerna 7-10, 10-14 och 14-17år. Detta är inte alls bra då 
vi behöver nya utbildningsledare. Alla uppmanas att hålla ögonen öppna och fundera på lämpliga 
kandidater. Man bör själv ha gått den utbildningen man vill bli utbildningsledare i, samt såklart ha tid 
och intresse för att vara utbildningsledare framöver, vilket man får arvode för = möjlighet till 
extrainkomst. Ingen intresserad? 

 
§ 6. Årsmötet: Hur är läget 
 Morgondagens SDF-möte diskuteras. Bl.a. kommer parentation hållas för Eric Hultberg, Olle 

Eriksson och Elsie Pettersson. Ordf. AnnLis kommer dela ut priserna, i samarbete med Hans. 
 
§ 7. Tävlingskommittén Anders Andersson 
 * Fyra tävlingar saknar arrangör: 21 juni Distriktsmatchen 17år, 4-5 juli Stora DM + UDM 12-14år, 23 

aug Lag-UDM kval 2 och 19 sep Lag-DM final. 
* Meningslöst att göra ett DM-program för hela kommande året på Ledardagarna om Svenskan och 
Götalands kommer med ändringar därefter. Nu gick dock Ledardagarna ovanligt tidigt i höstas pga 
att Svenskan skulle få in ett remiss-svar senast 1 nov, normalt brukar vi ha Ledardagarna senare 
och då funkar det kanske bättre. Annars skulle det räcka att spika inomhus + Terräng-DM. 
 

 a) DM-rapporter 
7-8 feb Mångkamps-IDM: ingen rapport från lördagen pga att ordinarie kontrollant var sjuk. Dan-Filip 
Lundberg var kontrollant på söndagen och hade inget att anmärka på. 
8 feb IUDM 12-15år, kontrollant Mikael Johansson har medelat Anders: Ingen anmärkning. 
21 feb IUDM längd + kula: Anders Andersson var kontrollant och medelar att det gått bra. 
21-22 IJDM 19 + IUDM 15-17: Katarina Nilsson och Tommy Ursby var kontrollanter. Några mindre 
påpekanden, men genrellt arrangerar KA2 bra tävlingar, så även denna gång. 

 
§ 8. Ungdomskommittén Ingela Nilsson 
 * Kommittén har haft kommunikation via mail & telefon under året, + en träff i Halmstad 17 april -08. 

* Ingela avgår som ordf. Martina slutar också. Ny ordf. blir Mikael Johansson. Två meriterade 
personer ansluter sig till kommittén: Terese Sandberg, Aneby och John-Eric Ericsson, Växjö. 
Terese är aktiv inom Smålandsidrottens utbildning och John-Eric sitter med i SFIFs ungdomsråd. 
* 17års-matchen har hamnat på Smålands bord efter att Norge dragit sig ur. 21 juni är spikat som 
datum och förslag på ort blir Västervik på deras nya arena, som då skulle arrangörsstöd utifrån. 
Alternativet Nybro nämns också. I båda fallen finns skola nära IP = billigt boende på hårt underlag. * 
* Då denna match är uppskattad av de aktiva finns frågan om att utöka den med en 19års-klass, 
även om det kanske inte är aktuellt i år. 
* Som nämndes under § 3. förespråkar Ingela att vi satsar på Västervikslägret 25-28 juni. 
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§ 9. Utbildningar Arne Olsson 
* Arne medelar att Friskis & Svettis i Kalmar ”plötsligt” redovisat 800h till SISU, vilket gör att årets 
studietimmar ligger långt över det normala. Jämförelsevis kan sägas att vi i fjol hade 1900h totalt 
under hela året. Övriga F&S-föreningar har nu uppmanats att göra samma sak, de brukar köra 
studiecirklar men viktigt är att de noterar ”friidrott” på redovisningen till SISU. 
* Ekonomin är under kontroll.  
* SISU har tagit över debetieringen av kursavgifter från 1 jan 2009. 
* Avklarade kurser för 2008 och kommande under 2009 kommer tas upp på SDF-mötet imorgon. 
* Tommy efterfrågar eltid+starter (två kurser) till hösten, vilket beslutas köras i Växjö den 28 nov. 

 
§10. Hemsidan Markus Andersson 

Markus medelar att hemsidan rullar på som vanligt, enda ”nyheten” är att tidningsklipp om 
Småländsk friidrott numera läggs upp. 

 
§11. Anläggningskommittén Tommy Ursby 

IK Hinden/Nybro är påväg att skaffa eltid vilket beräknas vara klart innan utesäsongen startar. 
 
§12. Statistik Kettie Gustavsson 

* Smålands Bästa har fått bra ”reklam” på friidrott.se där den beskrivs som en ”enastående 
kulturgärning” och sägs vara unik bland SDF i sin långa utgivningstid ända sen 1973 utan avbrott. 
* Vi har 150 ex över av Smålands Bästa 2008 (vi brukar alltid få fler än vi beställt av tryckeriet) som 
kan delas ut vid Förbundsmötet i Malmö. 
* Kommittén är oförändrad med tillägget att Markus Andersson ansluter sig. 

 
§13. Veteraner Ronny Krönvall 
 * Kommittén har haft 5st sammanträden under året och är oförändrad. 

* Veteranrekordhäftet har kopierats upp i ny version och kommer delas ut på DM-tävlingar. 
* Göran Grabergs genomtiderna-listor i alla grenar och klasser är uppdaterad med 2008 års resultat 
och finns både på SmFIFs huvudsida och SmFIFs veteransida. 
* Ronnys kontaktnät via e-post omfattar 180st e-post-adresser, vilket är ett mycket effektivt och bra 
sätt att sprida information vid lämpliga tillfällen inför tävlingar och liknande. 
* Veterancupen 2008 vanns (dubbelt) av Högby IF. 
* I övrigt hänvisas till veteran-avsnittet i Verksamhetsberättelsen. 

 
§14. Ekonomi Hans Fagher 

* Fjolåret slutade på ett överskott på 66.485:79. 
* Budgeten 2009 togs upp där vi förväntas gå +/- 0. Största skillnaden jämfört med tidigare blir att vi 
nu har omfattningen 116% på anställda (Ingela 50% + Markus 66%), vilket ökar kostnaderna under 
punkten ”Frriidrottscentrum + Kansli” men också inkomsterna då vi beräknas få mer lönebidrag. 

 
§15. Kansliet Markus Andersson 

Markus medelar att han varit uppe i Jönköping och hämtat hem en massa pärmar & papper m.m. 
hos Herbert så att det mesta aktuella materialet som behövs nu finns hos Markus i Nybro. Herbert 
har dock kvar mycket arkiverat material där en hel del ska lämnas in till folkrörelsearkivet i 
Jönköping eller slängas. 

 
§16. Övriga rapporter 

* Valberedningens ordf. Thomas Borglin har tidigare medelat sin avgång, ingen ersättare finnes i 
dagsläget. Även Mikael måste utgå då han föreslås väljas in i styrelsen. Kvar är Henrik  Björkholm. 
* Den planerade revisorn för 2009, Dag Thulin, har nu ändrat sig och ställer ej upp. Suppleanten 
Anders Öhling blir därför istället vår revisor och Kent Ekenmo blir suppleant (dessa har tackat ja). 

 
§17.  Övriga frågor A. B. C. D. 

- 
 
§18.  Mötet avslutas 

Klockan hann nästan bli 23 innan ordf. AnnLis förklarar mötet avslutas. 


