
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE MED SMÅLANDS 
FRIIDROTTSFÖRBUNDS STYRELSE I KALMAR 28 maj 2011

Närvarande: Carl-Gustaf Nilsson, Anders Andersson, Ronny Krönvall, Mats Nyberg, Markus Andersson 
samt AnnLis Hellsten         

§  1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

AnnLis Hellsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

§  2. Protokolljustering

Föregående protokoll justerades. Till dagens protokollförare valdes AnnLis Hellsten. Justerare Carl-Gustaf 
Nilsson 

§  3. Skrivelser/Inbjudningar

Fanns inga

§  4. Svenska Friidrottsförbundet

Det har bildats en ny klubb i Smålandsstenar, OK Vi Vill. Inbjudan till Lagmatchen i Stockholm som AnnLis 
tyvärr inte kan åka på, ej heller Anders kan, eventuellt kan Calle åka

§  5. UC Småland, Utbildningar

Då varken Eva Persson eller Ingela Nilsson var närvarande läste AnnLis upp deras skriftliga rapporter. Höstens 
utbildningar är i planeringsstadiet, Svenskan ligger lågt med det nya projektet ”starkare föreningar”. Då det 
gäller de tre länens kontaktpersoner så ska en arbetsbeskrivning tas fram, alla skickar förslag till Eva som 
sammanställer detta. Vi vill gärna ha kandidatförslag från föreningar i de respektive länen, det kommer sättas ett 
maxbelopp/tjänst och blir det mer att göra måste det ske i projektform

§   6. Arbetsfördelning (större projekt)

Följande arbetsfördelning gäller vid 17årsmatchen i Kalmar. Inbjudan/tidsprogram Anders Andersson, boende 
Bettan, mat Karina och Suzanne, huvudfunktionärer AnnLis, kvällsaktiviteter Garpmos, laguttagning inkl. 
funktionärslista Malin, AnnLis kollar med Mikael vad det är för priser 

§   7. Tävlingskommittén

a) DM rapporter: stora DM dag 1 fungerade mycket bra, kommande DM:s kontrollanter: VDM Tranås Ronny 
och AnnLis, 10000m i Oskarshamn Calle Nilsson, 2000/3000 och 5000m i Högby AnnLis, stafett-DM i Kalmar 
Anders Andersson el Calle Nilsson, Lag-DM final + DM i hinder Anders A, Halvmarathon i Hultsfred AnnLis, 
Långa DM Södra Vi AnnLis kontrollerar med arrangören om det är okej att genomföra detta, kontrollant Mats 
Nyberg, AnnLis kontrollerar att Tommy Ursby vill ta mångkampen och Marathon, Lag ungdomsfinalen vakant. 
Övrigt: Lag UDM kval 2 arrangör södra? Vi ska utvärdera stora DM vid nästa möte och vid UC-träffen

§   8. Ungdomskommittén

Då Malin Johansson inte var närvarande beslutades det bara att kvalgränserna till GM måste läggas ut 



§   9. Hemsida och kansli

Ser bra ut

§  10. Anläggningskommittén

Inget nytt att rapportera

§ 11. Statistikkommittén

Smålandsbästa och inomhus ska vara klara att distribuera till midsommar

§  12. Veterankommittén

Ronny Krönvall rapporterade om genomförda tävlingar och kommande. Det är inplanerat ett kommittémöte i 
Tranås 18 juni, för övrigt går det bra att följa veteranerna på den egna hemsidan

§ 13. Ekonomi

Ekonomin följer budget, Markus Andersson ska skicka ut räkningar på utgifter GM 2010 enligt uppskattad 
skuld. AnnLis ska diskutera anställningsbevisen med Leif Karlsson

§  14. Övriga frågor

Är integrerade i övriga poster

§  15. Nästa möte

Nästa möte blir den 24 augusti i Växjö, plats meddelas senare

§  16. Mötets avslutning

Mötet avslutades med en god måltid efter dagens långa arbete

Vid protokollet: Justeras:

…………………………………. ………………………………………..
AnnLis Hellsten Carl-Gustaf Nilsson


