
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
Datum: Onsdag 7 december 2011, start kl. 16.00, paus för julmat 18.30.
Plats: FIG Växjös kansli. Närvarande: Styrelsen: AnnLis Hellsten, Anders Andersson, 
Ronny Krönvall, Malin Johansson, Carl-Gustaf Nilsson, Mats Nyberg, Kansliansvarig: 
Markus Andersson, UC-samordnare Ingela Nilsson, Hedersledamot: Tommy Ursby.

§ 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning

§ 2. Ekonomin
• Resultat & balansräkning redovisas nu på ett helt nytt sätt för att matcha ”Förenklat årsbokslut” (K1) enligt 

Bokföringsnämndens nya regler.
• Resultatet 2011 pekar mot ca: -70 tusen, dvs lite mindre illa än budgeten på -81 tusen.
• En första skiss på budgeten 2012 pekar mot -73, men vi kom nu ner till -28 efter följande justeringar. 

Korrigeringar: -2 på Årsberättelsen och Kansliansvarig. Ökade inkomster: +6 på Service-avgifter 
(grundavgifterna höjs med 100/50kr för A / B-förening till 1100/550kr), +7 på GM 13-14år (vi lägger på 
20kr på startavgifterna, huvudsakligen för att täcka kostnaderna för de T-shirt vi trycker upp och delar ut 
gratis) och +3 på Smålands-Bästa (pris 25--> 35kr). Minskade kostnader: -15 på Medaljer (trott tidigare, 
men nu har vi välfyllt lager), -5 på 17års-match (35mil kortare bussresa in i Danmark än 2009) och -5 på 
Prenumerationer (Smålandsposten och Barometern sägs upp).

• Betalar man inte service-avgift plockar vi bort klubben från våra register i Kalendern, på hemsidan och ur 
våra mail-listor, däremot får klubben stå kvar i Röstlängden inför årsmötet med noll röster.

• Billigare bussresa till 17års-matchen än 30 tusen? Calle ber Arne Svensson som kör buss om offert. 
AnnLis hör med SKB som också har större bussar.

• Sponsorer i +20 tusen-klassen för att synas i våra skrifter, på hemsidan och banderoller vid DM-tävlingar? 
Calle kollar med Swedbank och Folksam, AnnLis med SKB.

• Beslut om Tjänstepension 7,2% av lönen fr.o.m. december för Ingela & Markus. Ingela hade detta tidigare 
när anställningen gick genom IFK Växjö, men upphörde när SmFIF tog över anställningen i juli. Inget 
retroaktivt betalas ut, inte säkert ens om det går. Ingela ska kolla upp vilket pensionsbolag hon valt så 
SmFIF kan betala direkt till dem, via Collektum som det tidigare gått kräver kollektivavtal som vi inte har. 
Markus väljer att plocka ut detta som lön och placera själv, arbetsgivaravgifter och skatt dras naturligtvis 
först så kostnaden för SmFIF blir 7,2% och inget annat.

• Föreningar som tar på sig DM-arrangemang ska ha förutsättningar att genomföra det med ekonomiskt 
plus eller noll-resultat. Denna mening läggs till i Kalendern där det står att DM-arr som gått med förlust 
kan ansöka om ersättning. Ansökningar avgörs på nästkommande styrelsemöte.

• Ledarna vid Nybro-lägret (Patrik, Maja, Josefin, Anders, Mikael) får 125kr/h mot uppgiven arbetstid, dock 
max 1000kr, plus ev. reseersättning. Medarrangören IK Hinden debiteras 700kr/delt. som övriga klubbar.

§ 3. Övrigt
• Malin vill ha hjälp med Götalands till våren. Terese & John-Eric ställer nog upp, någon mer?
• SmålandsIdrottens valberedning vill ha in förslag. Omval på AnnLis säger vi. Markus har svarsblankett.
• Utbildarutbildning genomförd i Eskilstuna med de nya Friidrott 10-12år och 12-14år. Vi hade Emma 

Lagerqvist (Växjö) på den yngre och Lasse Elfgaard (Habo) på den äldre och de uppges varit nöjda. Till 
våren kommer nya där Sisus Tommy Dahlbom kommer delta, gärna fler!

• UC Smålands träningstid nu på lördag 10 dec blev delvis avbokad av Svenska FIF som med kort varsel la 
in en landslagsträff i kast som kapade en timma på vår tid i B-hallen. Inte populärt enligt Ljungby FIK.

• Alternativ till Södra Vi/Ulfveloppet som Långa terräng-DM på hösten? Klubben har ingen 
friidrottsverksamhet i övrigt.

• UC Blekinge vill ha hjälp, vad har vi att erbjuda?

§ 4. Nästa möte
• Ons 25 jan på FIG:ets kansli i Växjö, start 16.30 med en macka (ät innan eller ha med dig något).

§ 5. Mötet avslutas

_______________________________ _______________________________
Markus Andersson Ordf. AnnLis Hellsten
Sekreterare Justerare


